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Egyetlen fát 
a végtelen sokért
Egyik költő a másik nevében is törleszt. Azt 

mondja ki, hogy megadtam mindenki tartozá
sát. A másik tovább löki a sort, mint a régi jó, 
betűnként kézzel szedett nyomdai hasábokon 
azzal, hogy röpködnek, hogy odavágok, kezem 
alatt a forgácsok s itt né: összegyűjtöm őket, 
hátha széthordjátok tűzgyújtásra. A tűz pe
dig lobog, elég régóta, a Nagy Bárka mellett, 
poéta doctus Noé szurokolvasztásra használ
ja, Leonardo da Homérosz ürügy-combot pirít 
rajta. így jutunk el Áprilyhoz, aki azt mond
ja: egyetlen fát a végtelen sokért, a fenyve
sekbe rejtő kirándulásokért, áldások erdejé
ért szerény emlékezés, egyetlen fenyőfa kevés, 
nagyon kevés. Egyik költő a másik munká
ját folytatja, mint a sövény folytonos fonását 
valami körül, valami Déva vára vagy város
erdeje körül, a betyárokjárta, törökök, tatá
rok átfésülte puszta biztonságáért. Nincs az a 
pandúr, az az APEH, az a tolvaj minisztéri
um, aki jobban tudná, mi maradt belül s mi 
került kívül. Künn a bárány, benn a farkas! 
Igen, megszámláltattak megint és éppen et
től borzonganak. Mert ők sosem tudják, hogy 
kinn rekedtek, nem mint képzelete biztonsá
gában Döbrögi úr, de ők nem ismernek Istent, 
se csillagot, egy virágot sem. Nekik csak zse
bük van a világból. Nem tudnak egyetlen hús
véti bárányt sem segítségül hívni, ha baj van, 
egyetlen fűszálat, egyetlen fenyőfát a névte
len sokért. Pedig a tűz, a fény a harag, a pirí
tó tűz lobog elég régen és eléggé elterjedetten. 
Lehet, hogy Dsida Jenő adta meg minden
kinek a tartozását, lehet hogy a leányrab
ló Balassi, lehet, hogy Horváth Imre vagy 
Szilágyi Domokos, vagy Nagy László, akikkel 
már a vörös téli naplementében fut a hó, de 
jobb odafigyelni rájuk. Mert végül pandúr és 
adószedő vadászat lesz a héten, még a vörös 
kabátos Angliákban is, ahol úgy adják a ban
kot. Az átszámítási kulcs nagyon világos, vé
gül folyton kiviláglik: egyetlen fenyőfát a név
telen sokért...

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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POMOGÁTS BÉLA

Reményik Sándor költészete
(b e fe je z ő  r ész )

T ranszszilván
patriotizm us
Az „erdélyi végzet” nyomasztó sú

lyától a transzszilván ideológia se
gítségével próbáltak szabadulni a 
Helikon költői. A transzszilván esz
mék: a kényszerű történelmi hely
zettel való megbékélés, az erdélyi né
pek közötti testvériség, a kisebbségi 
humánum eszméje hoztak némi re
ményt, erősítették a lélek ellenálló ké
pességét, adtak közösségi tudatot a 
vidéki kisvárosok zárt világában élő 
költőknek. A lassú pusztulás, a szét
szóródás, a száműzetés általános ér
zését lassan felváltotta a közössé
gi küldetéstudat ellenállást szervező 
belső ereje; az „erdélyi végzet” tudatát 
az „erdélyi hivatás” tudata. Az erdé
lyi tájban megjelent az erdélyi ember: 
magyar és román, s a népben élő ter
mészetes emberség bizakodásra intet
te a költőt, Reményik Sándort is, aki 
a „Végvári-versek” elkeseredett hang
ja után maga is az egyetemes humá
num védelmében jelölte meg feladatát, 
s ennek az egyetemes humánumnak a 
jegyében képzelte el a megértést em
berek és nemzetek között.

Reményik Sádor költészetének transz- 
szilvanista eszmeisége mindenképpen a 
húszas években megszülető „külön” er
délyi magyar irodalom fontos költői ér
téke és karakteralakító tényezője volt. 
Ebben az időben -  a két világhábo
rú között és különösen az erdélyi iro
dalom történetének első évtizedében 
-  az akkor igen nagyhatású szellem- 
történeti irányzatnak a hatására -  az 
„erdélyi gondolat” ideológusai és hí
vei nem egyszer beszéltek az úgyneve
zett „erdélyi lélekről”, azaz arról, hogy 
az Erdélyben élő magyarságnak anya
nemzetétől eltérő kollektív lelkülete 
van, és ez a kollektív mentalitás a ha
gyományos európai humanizmus egy 
karakteres változatának: a „kisebb
ségi humánumnak” az eszmeiségére 
épül, ezt fejezi ki. Ebben a gondolatban 
tulajdonképpen az első helikoni nem
zedék legtöbb írója, így Áprily Lajos, 
Reményik Sándor, Tompa László, Kós 
Károly, Nyírő József, Makkai Sándor 
és Kuncz Aladár is osztozott.

A transzszilvanista irodalom és 
gondolkodás valójában a szükségből 
csinált erényt: a kisebbségi helyzetet 
sajátos műhelynek tekintette, amely
ben jövendő eszmények formálódnak, 
a kölcsönös türelem, a nemzetek kö

zötti megértés, a kelet-közép-euró- 
pai nemzeti kiegyezés eszményei. „A 
kisebbségi irodalmakban alakul ki -  
hirdette Kuncz Aladár A Helikonról 
című, a kolozsvári Ellenzék című lap
ban 1927 májusában megjelent írásá
ban -  az elkövetkezendő Európa lel
ke. Amíg mindenütt másutt a hatalmi 
pozícióért folyik a harc, s a gondolat
nak szárnya a földi tusákban meg
törik, addig mi a szemünket csak az 
eszmék világára függesztjük.” Az er
délyi élet, a kisebbségi lét valósággal 
modellé vált a helikoni írók számára, 
a szülőföld története és hagyományvi
lága mintha azokat kívánná igazolni, 
akik kölcsönös toleranciával szeret
nék feloldani a szomszéd népek el
lentéteit. Az „erdélyi modell”, ahogy 
a transzszilvanisták képzeletében 
és írásaiban megjelent, és ezt vallot
ta Reményik Sándor is, az ellentéte
ken és elfogultságokon felülemelkedő 
együttélés alkotó példáját tárta  az er
délyi magyar közösség elé.

A kisebbségi humánum értelme en
nek az alkotó példának az érvényre 
juttatása volt. A kisebbségi humánum 
nem pusztán szép szavakat és nemes 
ideálokat jelentett, ellenkezőleg, fele
lősségtudatot és cselekvést, józan poli
tikát és a kölcsönös bizalom kialakítá
sának áldozatos szolgálatát. A Helikon 
írói persze különbözőképpen értel
mezték ezt a szolgálatot: Reményik 
Sándor egy „lelki magyarság” eszmé
jének kialakításától, Makkai Sándor 
az erdélyi magyarság „erkölcsi reví
ziójától” várta a kisebbségi élet biztos 
öntudatának és etikájának kialaku
lását, Kuncz Aladár a nyugat-európai 
liberális hagyományok szellemében 
képzelte el az erdélyi és a Duna-völgyi 
népek találkozását, Kós Károly az er
délyi történelem regionális tradíciójá
ban látta a kisebbségi humánum zá
logát, Tamási Áron és Kacsó Sándor 
a demokratikus fejlődés és a plebejus 
elkötelezettség eszméihez kötötte a 
nemzetiségi közéletet.

A „lelki magyarság” és a „kisebbsé
gi humánum” gondolatköre alapozta 
meg Reményik Sándor eszmei pozíci
óját, olyan versek mutatják ezt, mint 
az 1925-ben az olvasók elé került Egy 
eszme indul című verseskönyv címadó 
költeménye vagy éppen életművének 
egyik leginkább karakterisztikus és 
népszerű darabja: az Ahogy lehet. Az 
első az eszmeteremtő küzdelmek bá
torságát és reményét örökíti meg, és 
ennyiben egyik darabja annak a ke
véssé terjedelmes költői korpusznak, 
amely a máskülönben általában sö
téten látó Reményik határozott tett
vágyát és jövőbe sugárzó bizalmát

Reményik Sándor: Gy. Szabó Béla metszete

szólaltatja meg, a másik a transzszil
vanista költő tragikus életérzéssel át
szőtt végső elszántságának a morál
ját fejezi ki. A közösségi morálnak azt 
az erkölcsi parancsát szólaltatja meg, 
miszerint a nemzeti önvédelem ér
dekében vállalni kell akár a szemé
lyes áldozatokat is: „Te is, testvérem, 
karszti sorsodat / Fogadd el, s védd 
meg karszti földedet, / Azt a síroknak 
is kevés humuszt (...) Védd ezt a tal
palatnyi telkedet, / Cserépkancsódat 
és tűzhelyedet, / Utolsó darab száraz 
kenyered! / De azt aztán foggal, tíz 
körömmel, / Démoni dühvei és őrült 
örömmel -  / Ahogy lehet... / Ahogy le
het.”

H azatérés  
elő tt és u tán
A Reményik Sándor által képviselt 

és hirdetett: megigazulásra alapozott 
erkölcsiségnek a belső ereje lendítette 
ki magányából a költőt a harmincas 
évek során, midőn a terjeszkedő eu
rópai diktatúrák, közöttük a román 
szélsőjobboldali mozgalmak minden 
addiginál magasabbra lobbantották 
a nemzeti gyűlölködéseket, s e gyű
lölködések lángjánál gyújtották meg 
az új világháború tüzét. Reményik 
Sándor ebben az időben szót emelt a 
faji ideológia ellen, a magyar és román 
nép megbékélését sürgette, szenvedé
lyes költeményekben ítélte el a hábo
rút. Legjobb verseinek a demoratikus 
szellemi ellenállás költészetében van 
helyük, munkássága Babits Mihály 
harcos humanizmusához igazod
va hirdette az emberi lény elidege
níthetetlen jogait és a népek közötti 
szükséges megbékélés és egyetértés 
eszméjét. A „fajvédő” demagógia elle
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HELIKON
nében Petőfi Sándorra hivatkozott, 
Petrovics ítél című versében írta a kö
vetkező sorokat: „Mi legfőbb bíránk 
minden faji perben: / A Vér: a sem
mi. A Lélek: a Minden”. Egymás mel
lett soha? című költeményében pedig 
a magyar és román nép között vi
szályt keltő politika ellen tiltakozott: 
„Mindig csak elnyomott és elnyomó, 
/ Kis különbség a módszerek között / 
És árnyalatok kockaforduláskor, / S 
meztelen önzés mindenek mögött?” 
Ez a vers Észak-Erdély visszacsato
lása után született, a „többségi” lét 
körülményei között figyelmeztetett a 
nemzetiségi együttélés tapasztalata
ira és követelményeire.

Ebben az időben Reményik Sándor 
költészete valósággal újjászületett: 
új élményekkel, új felismerések
kel és új tanulságokkal tette gazda
gabbá a történelmi jóvátétel néhány 
(sajnos, csak néhány) esztendeje. Az 
első Bécsi Döntés és a Felvidék dé
li peremének visszacsatolása után 
Reményik költészete érezhetően fel
élénkült és mozgalmassá vált, ver
sek egész sorában számol be azokról 
a gondolatairól, azokról az érzései
ről, amelyekkel a trianoni ítélet rész
leges jóvátételét fogadta. Az utolsó 
verseskönyv Hírt viszek című máso
dik ciklusának költeményeire gon
dolok. 1940. augusztus 30-án a bécsi 
Belvedere-palotában ismét döntő- 
bírósági ítéletre került sor, ezúttal 
Erdély megosztásával és az erdélyi 
magyarság nagyrészének visszatéré
sével. Ez már a költő szülőföldjének 
és szülővárosának sorsában hozott 
fordulatot.

Reményik Sándor ekkor már súlyos 
beteg volt, egy budapesti szanatóri
umban értesült a történelmi fordulat
ról, hamarosan hazatért Kolozsvárra, 
és természetesen ő is számot vetett 
a visszacsatolás következményeivel. 
Családi kör 1940 című versében mint
egy az ugyancsak hazatérő régi költő
baráthoz: Áprily Lajoshoz és család
jához fordulva adott hangot erkölcsi 
meggyőződésének: „Ott van az otthon, 
ahol van a béke”. A költő természete
sen boldog örömmel vette tudomásul, 
hogy Erdély egy része és szülővárosa: 
Kolozsvár visszatért a magyar állam 
közösségébe, ezt az örömet ugyan
akkor sötét sejtelmek és félelmek el
lenpontozták, a mindinkább erőtlen
né váló test, a betegséggel küzdő szív 
panaszai mellett közéleti-történelmi 
szorongattatások is. Verbum caro fac
tum est című versében (ennek a vers
nek a címe a kolozsvári Református 
Teológia szószékének feliratáról va
ló) azoknak a magyar városoknak és 
közösségeknek a sorsára gondol, ame
lyek az új határ túlsó oldalán marad
tak: „Uram, engedd, hogy gondoljunk 
reájuk (...) S ne engedd, hogy elbízzuk

magunkat / Sem fegyverben, sem ész
ben, sem erőben, / Sem akaratban, 
sem csalfa időben.”

Reményik Sándor mindig teljes 
természetességgel tekintette „nem
zeti költőnek”, „a nemzet költőjének” 
magát. A költői elkötelezettség, a 
„nemzeti költő” önként vállalt szere
pe késztette arra, hogy szigorú kriti
kával ítélje meg a magyar közéletet, 
az erdélyi magyar közéletet is, és szá
mot vessen azokkal a társadalmi, po
litikai és erkölcsi anomáliákkal, ame
lyeket a visszacsatolt Erdély életében 
talált, tapasztalván, hogy Erdélyben 
is megjelennek a pártoskodásnak, a 
karrierizmusnak, az önzésnek és a 
harácsolásnak azok a tünetei, ame
lyeket a kisebbségi sorsban kialakult 
szolidaritás és erkölcsi normarend
szer addig kevésbé engedett érvénye
sülni. Mindez illeszkedett az erdélyi 
magyar irodalom, az idősebb nemze
déket képviselő Erdélyi Helikon és a 
fiatalabbakat táborba gyűjtő Termés 
íróinak közérzetéhez és bírálatához, 
minthogy ezek az írók, közöttük Kós 
Károly, Tamási Áron, Áprily Lajos, 
Szabédi László és Jékely Zoltán nem 
egy alkalommal utasították el azt 
a közéleti m agatartást és morált, 
amelyet főként az anyaországból át
települt tisztviselők és üzletembe
rek részéről tapasztaltak. Reményik 
Sándor és írótársai ezért fontosnak 
érezték, hogy minden adandó alka
lommal figyelmeztessenek azokra az 
erkölcsi kötelességekre, amelyek ko
rábban megszabták a kisebbségi ma
gyar társadalom gondolkodását.

A történelem újabb: a második vi
lágháborút követő tragikus fordu
latát, amely az erdélyi magyarság
tól ismét elvette szabadságát, majd 
néhány esztendő múltán történelmi 
sorsának egyik legmélyebb szakadé
kéba taszította, a költő már nem érte 
meg. Miközben viaskodott a történe
lemmel, fennen hirdette humanista 
eszményeit, súlyos betegsége mindin
kább elhatalmasodott. 1941. október 
21-én távozott az élők közül, sírjához 
(amely ma is az erdélyi magyarság 
zarándokhelye) odagyűlt az egész er
délyi magyar irodalom. Emlékének 
és költészetének közösségi jelentősé
géről halála után a kolozsvári egye
temi hallgatók előtt Tamási Áron a 
következőket mondta: „Valóban úgy 
érzem, hogy szelleme is csodát tett 
velünk! Ki valamikor itt Erdélyben 
testszerint adta vissza a hitet és a 
reménységet, most holtában egy fé
lesztendő alatt kihúzta szívünkből a 
koporsója fullánkját, hogy annak a 
helyébe újból a hitet és a reménysé
get ültesse el.” Reményik Sándor köl
tészete ezt a hitet és reménységet su
gározza a jelenben is.

PAPP ATTILA ZSOLT  

H al vo ltá l a z  A d riá b a n

Leírom ezt a mondatot.
Valahol talán megtalál, 
ahol töltőd a holnapod, 
s ahol a bolygóközi nyár 
feledteti az éjszakát, 
a szürke zóna napjait.

A  mélyben úszó régi ház 
emléke néha felvidít, 
s a bolygók közti postaút 
hosszabb lesz tán, m int egykoron: 
az űrhajón eszedbe ju t  
a tengerszint alatti rom

-  minden eszedbe ju t, tudom, 
ha egyszer végre rád talál
az imént leírt mondatom.

Mert nem ülhet többé tétlen, 
új formájába zártan, 
ki előző életében 
hal volt az Adriában.

A z álma könnyű sose lesz, 
csak forgolódik, felriad, 
és tónust vált, m int ez a vers.

Almodban szél- és hóvihar, 
csillaghullásos évszakok.
„De az a mélytengeri hal
-  mondod -  még mindig én vagyok, 
a régi lényem megmaradt.”
E zt mondod, és én hallgatok.
S  míg írom ezt a mondatot, 
sétálsz a tengerszint alatt.

Ramón Muriedas: Álló férfi és nó'
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SZŐCS ISTVÁN

Valós valószerűtlenségek
Van-e különbség aközött, hogy a 

valóság valószerűtlenné válik, és 
aközött, hogy a valószerűtlenség
ről kiderül, valóságként viselkedik? 
(Eltekintve a matematikától, amely 
operál irracionális számokkal is.) 
Vagyis, amikor valami nem úgy ala
kul, ahogy a dolgok természetes folyá
sát tekintve alakulnia kellene.

Például lakásommal szemben, a ko
lozsvári Horea úton áll az Uránia pa
lota. Háromemeletnyi bérlakások 
alatt volt (van?) benne mozgóképszín
ház és cukrászda, sok más üzlethelyi
ség mellett. A cukrászda a napokban 
megszűnt, miután nagyjából kereken 
száz éven át működött. Ezzel kezdő
dik a valószerűtlenség érzése: mivel 
valószínűtlen, hogy egy ilyen helyiség 
száz éven át rossz helyen lett volna! A 
cukrászdát úgy tervezték, hogy hatal
mas ablakai sok világosságot engedje
nek be, és kilátást nyújtsanak a bent 
üldögélőknek a forgalmas útkereszte
ződésre. Nos a hatalmas üvegtáblákat 
most befestették feketére, odabent sö
tétség van, a helyiség játékbarlanggá 
alakult. Ésszerű az lett volna, ha az új 
vállalkozó keres egy eleve sötét helyet, 
pincét, padlást, temérdek ilyen van.

Gondolkozni kezdtem, van talán va
lami az épület nevében, az Urániában, 
amely sugallatot kínál a dolgoknak 
az önnönmagukból való kifordításra? 
Honnét e név?

Több mint száz éve a bérpalota he
lyén egy üres telek tátongott, nagy 
bontások kezdődtek, mert akkor vág
ták a sugárutat a központból az állo
más felé, e telken azonban nemsokára 
egy nagy sátrat ütöttek fel, és abban 
nyílt meg a város első mozija, s ezt ne
vezték el Urániának. Az Uránia név 
a görögben a csillagászat múzsáját je
lentette -  tehát e mozgóképszínház 
látogatója itt a megnyílt egekbe nyer
hetett betekintést -, azonban még az
előtt az egész csillagos égboltozatnak 
ez lett a neve, miután Uránosz, egy 
sötét sorsú ősisten, letűnt, viszont an
nak honnét eredhetett a neve?

Különben, főleg más városbeliek
től, gyakran hallottam tévesen emle
getni, Uránium, meg Orion, de olykor 
még az Urinológia is bejött (urológia 
helyett). Orion, közismert csillagkép, 
azelőtt a halhatatlan dalnok, az el- 
hallgathatatlan énekes, akinek leté
pett feje, egy folyó hullámain úszva, 
tovább áriázott.

Elmodható, hogy mindenki, aki té
vedett, jól tévedett. Ugyanis Oriont, 
akit Urionnak is mondtak, azzal gya
núsították, hogy neve nem az orosz 
vagy urosz szóból ered, ami „hegyet”

jelent, hanem az ureinhól, ami vize
lési.

Ez a görög, orosz, a magyar (és más 
nyelvek) óriást jelentő szavainak a tö
vére alapoz, benne van az orom (orr, 
orrja stb.) szavainkban is, és proteti- 
kus hangokkal elölről megtámogatva 
a különböző nyelvű hor, gór, kur (pl. 
a szlávban is hegyet jelentő) szavak
ban. A németben az Úr már csak ősit 
jelent, de tudni való, hogy a latinban 
például a „nagy” jelentésű szónak „ré
gi” jelentése is van.

Ám hogy kerül ebbe az összefüg
gésbe az urina? Egyszerűen félre- 
hallásról, behallásról volna szó, azaz 
hangzásbeli asszociációról? Lehet, de 
esetleg olyan gyerekded dolgok is be
lejátszhatnak, hogy pl. amikor esik 
az eső, „vizet bocsátanak ki” az an
gyalok? Milyen érdekes, és itt nem 
árt meg is fogózni: a magyar nyelv
ben régebb volt egy „csillag” jelenté
sű húgy szó is, ma már csak egyes né
pi csillagkép-elnevezések őrzik, pl. a 
Kaszahúgy, ami az Orion csillagkép
neve. Ez annál érdekesebb, mivel az 
Orion esőcsináló, amikor felkél és le-

Gottlieb Rózsa: Könyv

nyugszik, mindig esős az idő; ezért 
is kilátástalan, hogy azt a húgy szót 
a hold vagy húg szavakkal próbáljuk 
kapcsolatba keverni. (Vagy a „hodu 
utu”-val.)

A „csillag” szavak is átkalandoznak 
mások nyelvterületeire. Például a la
tin lux, a német Licht, „fény” jelenté
sű szavak fordítva olvasva, xul meg 
Tchil, kiadják a csillog ige első tag
ját! A legnagyobb karriert az óme
zopotámiai Istár szó futotta meg a 
csillagtéren, a későbbi Vénusz, sze
relemistennő, és esthajnalcsillag leg
régebbről ismert neve. Belőle lett az 
Astra, Stern, Stella, egyesek szerint 
a sidus, si<ieris=csillag, csillagkép is.

Miért hívják akkor a fémkohászatot 
sziderurgiának? Mert a legjobb mi
nőségű vasat a meteorkövekből állí
tották elő, vagyis a csillagok törme
lékéből, lásd meteorvas! Belőle ered 
az egyik nagyon kedvelt női név is, 
az Eszter. Bár egyes zord teológusok 
szerint e szó azt jelenti, hogy „elrej
tőzött”, mivel ebben az ószövetségi 
könyvben Isten neve egyszer sem for
dul elő.

Tehát visszakanyarodva a (külön
ben elismerem, a legkétesebb dolgok 
közé tartozó) numenológiához (vagyis 
névhit, névtan vagy névhiedelemhez), 
az Uránia olyan név, amelyen keresz
tül átjárás nyílik a fenségesből a kö
zönségesbe. És mi mindent írhatnék 
még, ha életem egyes nehezebb idő
szakaiban nem lettem volna kényte
len a drágább szótáraimtól megválni! 
Ám még így is hozott a túl sok böngé
szés akárhányszor kellemetlen hely
zetbe. Például egyszer a napilaphoz, 
ahol dolgoztam, beküldött egy izgága 
nagyokos vénember egy levelet arról, 
milyen hülyék az úgynevezett magyar 
nóták, vagyis hallgatók, mert példá
ul ilyen szövegeket énekelnek, hogy 
„nyár este volt, pacsirta szólt a fán”, 
mikor mindenki tudja, a pacsirta me
zei madár, nem száll a fára! ... Hát ki
kutattam egy adatot, hogy igenis léte
zett egy pacsirtafaj, az erdei pacsirta, 
amely faágon ülve danolt, sajnos, rit
kább, mint a sárgarigó stb...

Ahelyett, hogy megköszönte volna a 
felvilágosítást, szitkozódó levelet írt: 
„igen, mert vannak mindenre képes 
alakok, akik a könyvtárakban a leg
felső polcig is felmásznak, hogy kimu
tassák, nekik van igazuk, és hogy az 
ilyen tudás, amit könyvekből erősza
kosan, rosszindulattal lopkod össze az 
ember, ártalmasabb, mint a tisztaszí- 
vű és jó szándékú tévedés”...

Itt most már helyben vagyunk; 
a valós valószerűtlenségeknél. Ami 
azért kezdett egy időben foglalkoztat
ni, mert kedvet kaptam az oral histo- 
ryhoz, vagyis a „szájbeli” adatrögzí
téshez; mert hihetetlen, hogy mennyi 
mindent hallottam az életben, amit 
még sosem volt merszem leírni, s most 
már nem is lesz.

Valahogy olyan helyzetbe jutottam 
a tudománnyal, mint egy másik öreg 
nyugdíjas a logikájával. Jöttünk ki 
egy este a színházból... az új telefon
palota előtt valami körhintás vert ta
nyát, villogó-rikító fénysávok törtek a 
magasba, túl hangos, rikácsoló zene, s 
úgy tűnt, hogy mindez a telefonpalota 
ablakaiból árad. S odafordult a nyug
díjas a párjához: „Rettenetes! Erre bez
zeg van pénz! Arra, hogy ne hallgas
sák le az ember telefonját, arra nincs”

Ennél mélyenszántóbb észrevételt a 
XX. század végének közállapotairól és 
lelkületéről még nem hallottam.
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KÁNTOR LAJOS

Táguló körök
Aki magyar iskolában tanult (legalább

is régebben), annak Mikes Kelement nem 
kell magyarázni. Kolozsváriaknak szin
tén nem, hiszen itt jár iskolába, a ma 
Báthori István nevére hallgató líceum ró
mai katolikus eló'djébe, a Törökországi le
velek írója. 1940-tó'l, rövid időre, az ő ne
vét viselte a főgimnázium. Utcája is volt 
-  a miénk, azaz a nagyszüleimé -, még a 
hatvanas években is, aztán a szabóknak 
ítéltek minket, persze románul, vagy
is Croitorilor lettünk. Mikes újabb szám
űzetését, amely korántsem nevezhető ön
ként vállaltnak, mi csak a hivatalosság 
eló'tt vettük tudomásul.

Gyerekként költöztettek ide, nagy
anyám házába (anyai nagyapám már 
nyolc éve halott volt), amikor el kel
lett hagynunk a Farkas utcát. A mi 
„Államink” román állami lett, egész pon
tosan román tannyelvű iskola, Racovifa, 
egy híres speológus a névadója. (Ehhez az 
iskolához már csak annyi a közöm, hogy 
kosaraztunk az oda járók válogatottja el
len, többször is -  és változatlanul köszö
nünk egymásnak, kosárlabdázott ellenfe
lek, jó félszázad múltán.) Mikes Kelemen 
és Farkas (utca) viszont új módon kapcso
lódott, új iskolai értelmet kapott a csalá
dunkban: ide tevődött át a pedagógusi és 
diákévek időszaka; apám (kevés időre, a 
„refek” után és előtt) tanított, nővérem 
igazgatott itt, az érettségi tablókon pedig 
feleségem (Nagy Erzsébet), aztán László 
és István fiunk látható a Farkas utca 
nyugati végén álló épület folyosóin.

Család, családi otthon: Mikes Kelemen 
15. Változó szereplőkkel, többszörös tá
vozással, valamiképpen az állandósá
got mondja most már. Előbb az emele
ten, majd a földszinten. Közbeiktatódott 
ugyanis -  boldogan átélt, hiszen az új, 
önálló család elindulását jelentő-hatéves 
„disszidálásunk” a Donát úti pengeblokk 
hetedik emeletére. Visszaköltözésünk 
előtt azért Donátról pár szót. Jelkép ő is, 
és nem csupán Kolozsvárt. Nálunk a hó- 
jai szőlőket őrizte egykor, legendás fi
gura, barokk szobrát néha ledöntik. A mi 
Donát úti emlékeink azonban (a tavasz- 
szal nyíló orgonáktól függetlenül) nem 
hervadnak, nem dönthetők le, nem elra
bolhatok; a bölcsességben növekvő famí
lia egy jól működő baráti körrel lett teljes. 
Őket -  a barátok többségét -  szeren
csére át(vissza)költöztethettük a Mikes 
Kelemen utcába.

A kör alakulása nyilván korábban el
kezdődött. A Farkas utcai Ferit a Mikes- 
beli Tibik követték, udvari fejmeccsek, 
pingpong-, gombfoci-csaták tartoznak 
ezeknek az éveknek az emlékeihez. A 
gombfoci még fel-feléled, fiaink hazatér
tekor vagy a nemzetközi hírre jutott szín
házi rendező nagy időközökben elhang
zó provokálására. (De nem léptünk be az 
Asztali Labdarúgó Egyesület, illetve a 
Nemzetközi Szektorlabda Szövetség irá
nyítása alá komolyodott sportág művelői 
közé.) A szelíd házi szórakozásban az él
helyre, már hosszú évtizedek óta, a prefe-

ransz, újabban -  az unokákkal feltöltődve 
-  a renc (renz?) került. Hogy a kártya nem 
identitásalakító tényező? Nem csatlakoz
nék a tagadók közé. Akár a Láng Gusztáv, 
Szabó Gyula, Bretter Gyuri és szerény
ségem (alkalmakként Veress Zoli, Bálint 
Tibi, Földes Laci, illetve felejthető part
nerek) közt zajló bajnokságokra gondo
lok, akár az újabbakra, Kiss Jánosékkal, 
Márkos Bercivel -  vagy a találkozó család 
asztal melletti megméretkezésére, vidá- 
mító szövegek, fogadások kíséretében.

Már kodifikált történelembe iktatha
tó, vitathatatlanul identitásmeghatá
rozó név -  és nem csupán az én életem
ben (a Farkas utca hozta Apafi és Mikes 
Kelemen után) -  a Bolyai Jánosé. Nem 
azért rángatom elő, mert ő, Mátyás ki
rály mellett, Kolozsvár szülöttje, emlék
táblája (folyamatosan) látható a szülőhá
zon, a Bolyai és a (volt) Deák Ferenc utca 
sarkán. Az egyetemet nevezték, nevez
tük így, Bolyainak -  még az 1959-ben ki
állított diplomámon is ez olvasható, noha 
néhány hónappal korábban összevonták

a román egyetemmel, a Babe§sel, azaz 
felszámolták (és máig nem sikerült visz- 
szaállítani önállóságát). A „bolyaisták” 
fogalom — hasonlóképpen, mint a maros- 
vásárhelyi középiskola, a Bolyai Farkas 
végzettjei számára -  összetartást jelent, 
szerte a világban. Én a mi szűkebb kö
rünket tartom elsődlegesen számon, a 
Filológiára, a Marianum épületében he
lyet kapott Bölcsészkarra jártakét, külö
nösen a magyar szakosokét, büszkén vál
lalt évfolyamunkét. 2008 januárjában a 
Kolozsvár Társaság székhelyén volt mire 
emlékezni népes ifjú és öreg hallgatóság 
előtt, amikor az 1958. január 14-i „Fiatal 
szerzők estjét” idéztük fel (többek közt a

Farkas utcai Ferivel, vagyis a zenetörté
nész László Ferenccel és a költő Jancsik 
Pállal); hiányzott ugyan a meghatáro
zó egyéniségek közül a beteg Lászlóffy 
Aladár (öccse, Csaba lehetett jelen) s az 
egy évvel alattunk járt, ma már megkér
dőjelezhetetlenül a 20. századi magyar lí
ra nagyjai közé számító (huszonkét éve 
fizikailag halott) Szilágyi Domokos, de 
az irodalomtörténeti pillanat így is élő
vé vált. 1956 után voltunk, Erdélyben 
ugyancsak megélt veszteségekkel — nem 
utolsósorban a történelmi remény elvesz
tésével; Páskándi Géza barátunk, tá r
sunk (az évfolyamon is) már börtönben, a 
tanársegéd Dávid Gyula hasonlóképpen. 
A Diákszövetség azonban még jelentett 
valamit, egy ilyen szerzői est megszerve
zésén túl például a híres tánccsoport meg 
az Egressy Gábor Színjátszó Csoport mű
ködtetését vállalta. (Táncosainak adták 
majd a vásárhelyi Székely Népi Együttes 
törzsgárdáját.) Ebben az időben a Bolyain 
még hallgathattuk Szabédi László kiváló
an izgalmas előadásait a magyar irodal
mi nyelvről, illetve a Szabédi által feltéte
lezett finnugor-indoeurópai rokonságról.

Diákszövetségi emlék a látóhatár el
érhetőnek ígérkező tágulása. A még csak 
alakuló, a politikától függetlenedést sej
tető szervezet a Marianum kapujára kiírt 
tervek közt balatoni nyári táborozást hir
detett -  ami már nem valósult meg; 1956 
májusában viszont még Debrecenbe me
hettünk és a debreceni egyetemistákat 
láthattuk vendégül Kolozsvárt. Bartókot 
és Kodályt énekeltük a Bolyai kórusá
b a n — az Esti dalt, a Székely keservest és 
az Öregeket a debreceniek is elismeréssel 
fogadták. A filológia könyvtárában pe
dig elolvashattuk az Új Hang friss szá
mait, Juhász Ferenc, Nagy László versei
vel. Nekem haza járt, postai előfizetésre, 
az Irodalmi Újság, az 1956. november 2-i 
szám is megjött, Illyés Gyula korszakos 
verse benne, az Egy mondat a zsarnokság
ról és Németh László írása, az Emelkedő' 
nemzet. Mindez Mikes Kelemen utcai él
mény is. Ehhez adandó hozzá egy fontos, 
ide tartozó Donát úti (másfél évtizeddel 
későbbről): az első -  nekünk, mármint 
Lászlóffy Aliéknak, Láng Gusztiéknak és 
nekünk, Kántoréknak legalábbis az első 
házigazdái -  várakozás, hajnalig, egy új
vidéki irodalmi különítményre, mondhat
ni életre szóló találkozás Bori Imréékkel, 
Bányai Jánosékkal, Tolnai Ottóékkal. 
Én mindenesetre ettől a naptól számítom 
annak a megértését és folyamatos gya
korlását, hogy a magyarság, azon belül 
a magyar irodalom nem csak Erdélyt és 
Magyarországot jelenti. (Mikes Kelemen 
Törökországát ugyanis nemigen vettem 
számításba.)

Rendezhettem itthon, magamnak és 
szüleimnek, nővéremnek 1848-as „kiál
lítást” (lapkivágásokból, könyvekből), ír
hattam diák szintű szemináriumi dolgo
zatot Balassi Bálint szerelmi költészetéről 
vagy annál jobbat Móricz Zsigmond má
sodik Rózsa Sándor-regényének stiláris 
kérdéseiről (amelyet tanárom, Szabédi 
László a kolozsvári akadémiai folyó
iratnak, a Nyelv- és Irodalomtudományi
» » >  folytatás a 6. oldalon
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folytatás az 5. oldalról
Közleményeknek közlésre ajánlott, siker
rel) -  a kapunyitást, az „identitáskapu
ét”, a Korunk jelentette. Talán még nem 
1959-ben, inkább a hatvanas évektől, bi
zonyos szempontból lassú nyitásként. 
Mert mindennel azonosulni, amit odake- 
rülésemkor mint ifjú irodalmi szerkesz
tő' láthattam, nemigen lehetett. A „kettó's 
identitás” megélése sehol sem konfliktus- 
mentes, azt hiszem; ezt tapasztalhattam 
a nagy múltú, még egyértelműen Gaál 
Gábor istenítésében újraindult folyóirat 
fó'téri szerkesztó'ségében, élő' kövületek 
közelében. Ezt nem fő-főnökeimre, Gáli 
Ernó're és Balogh Edgárra értettem-ér- 
tem, jóllehet G. G. feltétlen tisztelete őket 
is áthatotta. Én a mi -  1961-től (Veress 
Zoltán Menetirányanak megjelenésétől) 
Forrás-nemzedékként számon tartott -  
fiatal csapatunknak kívántam szállás- 
csinálója lenni, és ez hovatovább sikerült; 
bár máig emlékszem Balogh Edgár egyik 
megjegyzésére, amikor beadva derekát, 
elfogadott egy kéziratot, de megkérdezte 
tó'lem: mikor fog Lászlóffy (Aladár) olyan 
szép verseket írni, mint Létay Lajos? Nem 
viccnek szánta szavait... A betörésnek, a 
Forrás egyre látványosabb jelenlétének a 
lapban azonban ára volt; most, a Korunk 
évfolyamainak újraolvasásakor kell szá
mot adnom magamnak (és a világnak, ha 
érdekli még), hogy a mi nemzedékünknek 
is le kellett pengetnie a maga hídpénzét. 
Viszont, viszont... Hogy csak néhány pél
dát mondjak, a Korunk ban jelenhetett 
meg a Bartók Amerikában, a Hétmérföldes 
csizma, a Bolyai János Vásárhelyütt 
Szilágyitól (a hatvanas évek első felében), 
Lászlóffy Aladárnak sok nagy verse, kö
zölni tudtuk, sőt lényegé-ben pályáján el
indítani Pusztai Jánost, kimondani kri
tikában Bálint Tibor és Bodor Ádám 
prózaírói nagyságát -  és börtönből va
ló szabadulása után Páskándi Géza írá
sai ugyancsak otthonra lelhettek nálunk; 
két emlékezetes történelmi (kortársi!) 
drámája, a Vendégség és a Tornyot vá
lasztok a Korunk oldalain volt először ol
vasható. És már többek közös akaratával 
(Balogh Edgár a kezdeményezők egyike, 
talán az elsője volt, és Gáli Ernő ebben 
lényegileg egyetértett vele) valóságos Kós 
Károly-reneszánsz bontakozhatott ki a 
folyóiratban, csúcson az 1973. novemberi 
Kós-Kalotaszeg lapszámmal, Táj és világ 
gondja cím alatt megadva a megszolgált 
elismerést az Anyám könnyű álmot ígér 
szerzőjének, Sütő Andrásnak is. Ide kap
csolnám képszerkesztési politikánkat, 
Szervátiusz Jenő (és Tibor) sűrű közlését, 
Nagy Albert festészetének előtérbe helye
zését, Incze János folyamatos elismerését 
-  és képzőművészetünk „Forrás-nemze
dékeinek” felkarolását, amiért illetékes 
elvtársak (többek közt a kolozsvári főis
kolán tanítók egyike-másika) nem csu
pán a fejüket csóválták, hanem még föl is 
jelentettek minket.

A följelentések sorában -  legaláb
bis a már általam is ott megélt időben -  
az 1980-as volt a legemlékezetesebb. A 
Kriterion égisze alatt lezajlott gyergyó- 
szárhegyi írótábor harmadik napi ta
nácskozásának a jegyzőkönyve, ennek a 
Korunkban való közlése váltotta ki a hi

vatalos felháborodást, a megtorlás elő
készítését. Igaz ugyan, hogy „Fordítói 
napokéként történt az előzetes jóvá
hagyatás (Domokos Géza által), a ma
gyar-román találkozókat követő napon 
azonban már a legbelsőbb -  persze, szin
tén román-magyar vonatkozású -  ügye
ink kerültek terítékre, 1980 januárjá
ban, már-még szokatlan szókimondással. 
És ezt a jegyzőkönyvet mertük leközöl
ni szeptemberi számunkban, ráadásul 
„Szárhegy szellemét” hirdetve élhelyen. 
Végül megúsztuk, senkit nem rúgtak ki 
-  a magyar nacionalistákat nyilvántartó 
feketelistán (párt- és szekus nyilvántar
tásban) mindenesetre jó helyezést szerez
tünk magunknak, Gáli Ernővel.

Pedig Gáli Ernő volt az, aki mindig is 
a többszörös identitás józanságával bizta
tott, szinte kötelezett, hogy tartsam, épít
sem a kapcsolatot a román írótársakkal, 
figyeljem a román nyelvű folyóiratokat, 
könyveket. Ez az intelem nem maradt kö-

H unyadi László szobrai az 5.és 6. oldalon

vetkezmények nélkül, az ismeretségek 
olykor már-már barátsággá erősödtek. (A 
csalódások később következtek.) Nem so
rolom a neveket, sem a Korunkból, sem a 
fordításkötetekből, amelyek román sza
kos feleségem munkájaként, többnyire a 
Kriterionnál futottak; Kántor Erzsébet 
mellett néha én is feltűntem e könyvek 
lapjain, előszóíróként. (Adrian Marino 
irodalomelméletének magyarra átülte
tését viszont én ajánlottam, könnyelmű
en, a Kriterionnak; és amikor láttam, 
hogy ez több kettőnél, előbb Szilágyi 
Domokossal próbáltam osztozni a mun
kán, aztán Dávid Gyulával szerződtem, 
együtt szignáltuk az éveket igénylő, ke
mény munkát.)

A Korunk kapunyitása azonban ennél 
jóval tágabb volt. Mind térben, mind idő

ben. A térbeliséget nem csak földrajzilag 
kell érteni, ahogy ez már a Dienes László 
és a Gaál Gábor szerkesztői koncepció
jában elindult, s az adott kor szintjén -  
világnézetileg főként Gaál Gábor által 
meghatározottan -  érdemileg meg is va
lósult. Ebben a szerkesztőségben az iro
dalom elkötelezettjének meg kellett, meg 
lehetett tanulnia, hogy létezik irodalmon 
és művészeten kívül is megismerésre ér
demes teljesítmény, filozófiában, szocio
lógiában, a tudományok számos ágában. 
És meg lehetett ismerni távolról érkező 
jelentős embereket, akik ellátogattak a 
szerkesztőségbe; nagy paláverekre került 
sor (Gáli Ernő kifejezése), ott lehettünk 
valamennyien, kérdezhettünk — volt mi
ről jelentést írniuk a besúgóknak. Máig 
sajnálom, hogy naplót nem vezettem, leg
alább pár szavas feljegyzéseket készíthet
tem volna. Most csak kapásból említem 
az Amerikából érkezett Deák István tör
ténészt és a szégyenletes miniszterelnö
ki múltját szociológusként feledtetni aka
ró Hegedűs Andrást.

A nyolcvanas évek második felében az 
azonosulni tudás, illetve az elzárkózás 
belső, erkölcsi parancsa egyre abszur
dabb helyzetet teremtett — egy olyan szer
kesztőségen belül is, mint a Korunk. Az 
új főszerkesztő által megrendelt, fordítás
ra szétosztott, a rendszert és romániai fő
vezérét dicsőítő magyar nyelvű szövegek 
előállítása lett a szerkesztők elsődleges 
feladata. A munka megtagadása súlyos 
következményekkel járhatott. Érdekes, 
hogy ebben a kiszolgáltatottságban a kö
zösség kohéziója erősödni látszott, ami 
egyrészt az undor felszakadó indulatsza
vaiban vagy a felröhögésekben fejeződött 
ki, de még inkább az együttlét sűrűbb 
alkalmait teremtette meg, a legkülön
bözőbb (névnapnak vagy akárminek el
nevezett) jogcímeken; az adminisztráció 
szobájába húzódva enyhe alkoholizálás 
mellett folyt végtelenül az anekdotázás, 
viccmondás. Persze, a főszerkesztő távol
létében.

Ennek az életformának (amelynek a 
másik, többnyire a hazai nyilvánosság 
kizárásával történő oldaláról, az önma
gunknak végzett, esetleg a határokon 
túl közlésre kerülő -  büntetendő — mun
káról sem kell azért megfeledkezni), en
nek a túlélési taktikázásnak, veszélyes 
önvédelmi formának vetett véget 1989 
decembere. Szerencsétlen, végtelen kar
riervágyától vezérelve a feltétel nélküli 
kiszolgálók közé felsorakozott főszerkesz
tőnk két hónapja halott már, pártfunkci
onárius érkezése van napirenden, a szer
kesztőségi várakozást a nyugtalanság és 
korántsem a forradalmi remény hatja át. 
December 15-16. után vagyunk; akiben 
éledni kezd a remény Kolozsvárt (is), arra 
a társak bent meg otthon egyaránt szin
te sajnálkozva néznek. És megtörténik a 
csoda (hogy ezt valójában honnan és mi
ként irányították, arról máig csak felté
telezések vannak) -  Romániában vége a 
Ceau§escu-korszaknak. Ezekben a zava
ros napokban a Korunk nak csak egy ab
lakot átfúró golyó(nyom) jut, amikor ép
pen nem lehetett belépni a katonákkal 
megtöltött épületbe (ennek nagy részét a 
megyei tanács lakta). De aztán többet is
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EGYED EMESE

Kreativitás, versengés, irodalom, 
avagy
Palack a szovátai Medve-tóban
Recto

Az Irodalmi Kreativitás verseny országos szakaszának nyertesei: 
(Szováta 2008. április 5.)

9-10. osztály:
I. díj: André Ferenc -  Csíkszereda
II. díj: Besenyei Katalin -  Nagyvárad
III. díj: Lakatos Zsuzsa — Brassó
Libri különdíj: Besenyei Katalin -Nagyvárad 
Libri különdíj: Láng Dániel -  Marosvásárhely 
MAKOSZ -  MMKD különdíj: Maxim Róbert -  Nagyenyed

11-12. osztály:
I. díj: Mikó András Emlékdíj: Máthé Kincsó'— Sepsiszentgyörgy
II. díj: Szabó Péter Róbert — Marosvásárhely
III. díj: Kós Tímea -  Temesvár
Zsűri különdíja: Gidró Attila -  Csíkszereda
Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy különdíja: Nagy Ágota -  Kolozsvár 
Népújság-díj: Kató Tas — Sepsiszentgyörgy 
Bernády-díj: Bándi Dániel — Zilah
MAKOSZ-MMKD különdíj: Gyulai Róbert -  Marosvásárhely
Libri különdíj: Szabó Eszter -  Kolozsvár
Vida Gábor díja: Szabó Péter-Róbert -  Marosvásárhely

vállalhat magára a szerkesztőségi szoba
-  rövid ideig itt tartjuk a karácsony szom
batján megalakított Kolozsvári Magyar 
Demokrata Tanács vezetőségi megbe
széléseit, régi korunkosokkal (Balogh 
Edgár, Gáli Ernő újra velünk van), fiata- 
labbakkal, persze már nem szerkesztősé
gi alapon.

Nemsokára kettéválik a történet -  a 
politikáé és a kultúráé, a lapszerkeszté
sé. A különböző identitásformáké. Nem 
véglegesen és remélhetően nem végzete
sen. A korai kapcsolódásra jellemző, hogy 
a helyi (kolozsvári, bukaresti, marosvá
sárhelyi stb.) kezdeményekből 1990 ja
nuárjában Romániai Magyar Demokrata 
Szövetséggé egyesülő érdekvédelmi szer
vezet -  azt megelőzően, hogy politikai 
pártként kezdjen működni -  írókat, szer
kesztőket választ előszeretettel veze
tő funkciókba; hovatovább azonban nem 
csupán választani, hanem szétválasztani 
is kell (tudni), a kettő együtt -  kiadóve
zetés, illetve folyóirat-szerkesztés és pro
fi politizálás -  nem megy. Persze, az író 
és a politikus egyaránt abban a tudat
ban él (már amennyiben ez utóbbi nem 
„megélhetési”), hogy ő fejezi ki, ő képvi
seli, képviselheti igazán a közösséget, „a 
népet”; az író azzal a hátránnyal (előny
nyel?) indul, hogy ő azért elsősorban ön
magát képviselheti. Egy folyóirat viszont 
több individuum, tehát több identitás ki
fejezője: valamelyes összehangoltságban, 
nem egyszerű gyűjtőmedenceként, fő
képp nem olvasztótégelyként.

Es ez már az 1990 utáni Korunk prog
ramja, legalábbis az én felfogásomban. 
Táguló körök programja, több nemzedék 
jelenlétével a lapban, a lapszerkesztésben. 
Merthogy az is része a rendszerváltás utá
ni identitástörténetnek, ahogy korábban 
háttérbe szorított emberek megtalálják a 
nekik legmegfelelőbb tevékenységi terüle
tet, ahogy a fiatalok előtt új lehetőségek 
nyílnak -  határokon innen vagy túl. Az új, 
a harmadik folyamát élő Korunk ban ifjú 
szerkesztők sora váltotta, váltja egymást
-  szerencsére (vélem, hiszem én) mindig 
jöttek hasonlóan tehetséges, a „Sors, nyiss 
nekem tért” örök akaratát folyóirat-szer
kesztésben (is) elképzelők, és hozták, hoz
zák magukkal nemzedéktársaikat, kap
csolatrendszerüket. A táguló (nemzedéki) 
körök táguló világot is jelentenek termé
szetesen -  el egészen a virtualitásig, az 
internetvilágig. De az ismeretlen mellett 
a visszahódítás, egykor már hírt adott tá
volabbi világok újrajelentkezése ugyan
csak fontos összetevője a világképalakí
tásnak. Berlin és London (sajnos már Cs. 
Szabó és Határ Győző, Siklós Pista nél
kül), Párizs és Stockholm, sőt New York 
és a dél-kínai új világváros, Senzsen is fel
tűnhet -  ismét vagy először a Korunk ol
dalain, sőt a finneket, az íreket, az arab 
világot vagy Afrikát megidéző különszá- 
mok hitetik el a szerkesztővel, hogy töb
bet tehet, messzebbre nyithat, mint egy
-  akár kormányon lévő -  kisebbségi poli
tikus. Ha már anyagiakban, tisztes (vagy 
annál dúsabb) megélhetést hozó alkuk
ban nem versenyezhet vele, nem akar(hat) 
versenyezni.

*Stockholmi barátaim kérésére született 
írás részlete.

Verso
Velünk születik-e a képesség a nyelv 

tudatos-játékos-művészi használatára, 
vagy ellessük, eltanuljuk, kialakítjuk, 
hogy olvasmányainkat, tapasztalatain
kat miféle energia forgatja-fordítja nyelvi 
s így átadható-megérthető alakzatokká?

Elveszítjük-e életünk valamelyik pil
lanatában, szakaszában a nyelvvel való 
önkéntes kergetőzés, viaskodás gyönyö
rű késztetését, vagy szép csendesen égeti 
ki belőlünk valami szürke démona a min
dennapoknak, fekete démona a riadalom
nak?

így van? Nem így van?
2008 tavaszának esős hétvégéje mi

lyen tóforma, hegyforma közös lelemény
be avatta a -  csoport jókedvébe szőtt 
„versenyfeladatokat” oldó -  15-19 éves, 
irodalmat teremtő, egyszeri táborba ve
rődő iskolás fiatalokat?

(Jelentem: az első ilyen versenyre 
1993-ban került sor Nagyváradon, közép- 
iskolás fiatalok inkább maguk szerettek 
volna maguknak az irodalommal kapcso
latos versenyfeltételeket szabni, eltérni 
a hivatalos tantárgy- és fegyelemverse
nyektől. Kevésbé szokványosán, kevés
bé görcsösen szervezni, elkerülni a rutin
ból és egyebekből adódó diákbánatokat, 
amelyek néha létező mondanivalókat fa
laznak be évtizedekre a személyiség rej
tett kamráiba. Jelentem, neveket kellene 
sorolni a „szent” kezdeményezők, a szer
vezővé váló korábbi nyertesek közül, de 
figyeljünk most az új nevekre.)

Mi az, hogy új? Mi az, hogy régi?
Kérdezlek, aki nem utálod a kultúrát 

folytatásként, továbbalakulásként, kíván
csiságként (is) elképzelni, folytatnád-e ezt 
a feladatot (a versengők közül néhányan 
nem átallották folytatni...):

Élt 1749-1742.
Tehát visszaélt
idővel, élettel, halállal.
Csak hét évet élt,
azt is visszafelé.
Elképzelem ...
Képzelet? Kérdezlek továbbá, hiszem, 

hogy ismered ezt a csuda nyelvet, isme
retlen olvasó (a versengők már válaszol
tak), mit jelentenek szerinted a következő 
szavak? És milyen történetekbe építhe
tők, szőhetők?: kala, rolit, szambáli, ilan- 
dás, logoritmus, vandita, ikáv.

Mit jelent (itt, most) az, hogy Verseny? 
Mi az, hogy irodalmi kreativitás?

(Vállalták lépcsőn, eresz alatt, csónak
házban, asztal sarkán az irogatást órá
kon át, s aztán egy szakállas író -  Vida 
Gábor -  felolvasását hallgatva, labirin
tus- vagy tókerülő játékba merülve vára
koztak.

Talán arra a felismerésre várakoztak, 
hogy lehet írni versenyhelyzet és ered
ményhirdetés reménye-árnya nélkül is. 
Az olvasás szokása mellé rendelhető az 
írásé...

Ki vagy te, olvasó?
Nem az a fontos, hány 30 év alatti, 

hány tanár, hány nő, hány író volt egy
szer egy szovátai irodalmi versengés bírá
lói közt, hanem, hogy kincslelésre készül 
minden olvasó. Minden idők olvasója. És 
40 versengő 2008. április 5-én Szovátán 
kelt (nem zárthelyi!), magyar nyelven írt 
műveire (valakik) kíváncsiak voltak!

Voltak? Lesznek?
Nem az a fontos, melyikünk kedvenc 

műve (ifjú szerzője) nyert (ott, akkor), ha
nem, hogy fohászkodjunk az író-olvasó
kedv megmaradásáért (tőlem se vedd el 
ez a kedvet, Gondviselő Isten),

(olvashatatlan aláírás)
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79. Km

iVanyílja és síerJteszti ĵ arácscnyi E
MÁTHÉ KINCSŐ

Pitykő

Holnap megmoshatod a kezeim... vagy csak én a magamét. 
Híd nincs... hát ugorjuk át a patakot...
Ne siess, szoríts!
Eget a báród...

S  táncolnak az istenek és tapsolnak a majmok. 
Ketrecben és azon kívül.
Meghajlok.

Siklik a kéz, eső' zúg fülembe,
Biztonságot kérek a biztonságtól.
Makacs: befont hajú, ritmusos esztendő'.
Nincs hó és nincsen fájdalom.
Mosolygós: kócos hajú, dallamos hónapok.

Reakció
Tein. Kávé. SMS. És por.
És menekülés.
Fut a gyerek és sikít a kisleány.
Megbotlott a szerelem és meghalt a szerető'. 
Nem akar kiszakadni az űr,
Nem akar foszlani a sötétség.
Csak elbújik a nap a felhó'k közé.

Várom, hogy meglássam valahol.
Ott kint, ahol nyüzsög az életnek nevezett pár perces felvonás. 
Csattognak a léptek, de nem azok a cipők tapossák a hitem...

írtam: érte és magamért.
Kiléptem a rációból: elbújtam a csendben.
Olyan nyugodt volt minden,
S mégis olyan lázadó.
Meghalt a kisdiák,
A mester megszakította az utat.

Koszos vagyok
Anyám megforgatta titkos iránytűmet,
ő meg kifacsarta harmatozó testemet,
te itt élsz, valahol a csípőm és a keblem közelében...
Kiszakadt a pókháló...
Nappal alázattal siratom az éjszakát. Belepte

hófehér szavaimat a hazugság.
Koszos vagyok...

Félek egyedül lenni a sötétben. 
Én is félek.

Bár beloptam egy-egy csókot önérzeted féltett zugaiba, de fáj... 
Elvittem angyalod frissen festett maszkját.

Ne siess!
A csillagokból olvadt le a hajnal.
Ne siess!
A kakas már harmadszor kukorékolt...
Te csak szorítsd!
Valami vérengző véreb vicsorítja fogait... félek... vagy nem. 
De az a madárcsiripelés...
Nyugattal átellenben tisztulni kezdett az ég.
Ne siess!
Tart még...

Amikor
Amikor pucéran feküdtünk tizenegyen a padlón.. 
Amikor kimondhattam először életemben 
azt, hogy szeretlek. És megfelelő időben.
Torz tíz.
Testvérem.
Feketerózsa.
Hópehely az álmok alagútja végén....

Impulzusokat adunk a fekete térben...
Taps. Megetted a kenyered héját....
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KOVÁCS FERENC
Andreosz,

a 20 éves Márkus Andriskának

A zajra egy szempillantásnyi idő 
a la tt nyomtalanul eltűnt, száz vagy 
ak ár ezredszerre meglepve tá rsa it ez
zel a hihetetlen m utatvánnyal, ilyen
kor kicsit félniük kellett attól, am it 
lá ttak , bárha ezer harcon is tú lesett 
kivénhedt katonák voltak, hiszen ben
ne volt ebben a m utatványban m in
den, am it nem tudtunk, és semmi, 
am it tud tunk  a keletről hazatért fia
ta l harcosról. Aztán, m int mondotta, 
ő m aga hajto tta tá rsa i elé a zajt oko
zó dámvadat, azoknak könnyű prédá
jává téve azt.

M ár a negyedik gyermeknemző 
esztendőt éltük, olyan évet, melyben 
aligha teszen más fontosat a harcos, 
minthogy újra meg újra meg újra ke
rekre tossza m aga körül a fehércselé
deket, és borús időben újra meg újra 
átszámolja aranytallérjait, melyek vi
szont egyre fogynak új sarc híján -  és 
vár.

Ki arra , hogy még legalább egyszer 
érezze csurogni arcán a véres verej
téket, az ifjabbja csak arra , hogy es- 
ment legyen valami, és a fehércse
lédek, hogy esment legyen egy kis 
szünet. Ámde egy dolog mindannyiu- 
k a t erőst kíváncsivá tette , és arcukon 
a titkot rejtő gyermek sejtelmes moso
lyával v á rták  az első csatát, csak jön
ne már, amikor is Andreosz, a sudár 
szépséges lelket és testet forronga- 
tó Andreosz először emeli le válláról 
a csata hevében a furcsa idegen fegy
vert, melyről m ostanában m ár m in
denki tudta, hogy az m aga a megdi- 
csőült, megváltó és m egkerülhetetlen 
szörnyűséges halál.

És, hogy nincs ellen, aki véle a h a r
cot felvehetné, az senki szám ára nem 
volt kétséges, leszámítva azt az egy
néhány öreget, ak in  a bölcsek legször
nyűbb á tka fogott, és m ár csak a sze
m üknek tud tak  hinni, azok viszont 
lévén télvíz ideje, nem szerettek von 
ordas farkasok étkeként távozni ez 
jelenvaló világbul, úgyhogy mélysé
gesen hallga ttak  és készségesen bó
logattak, valamelyszer új csodát vélt 
valaki felfedezni az ifjú Andreoszon.

Olyan is akadt, mondják, aki szánt 
szándékkal m aradt volna tovább az 
erdőn, tudván, hogy vaegyik asszo
nyára szemet vetett a hős. És sokan 
olyanok, ak ik  ak ár versengtek az ősi 
törvény semmibevételin, ha  lányaik 
egyikére vetett vót szemet, lévén, hogy 
a saját vérivel való üzekedés akkor 
még tilos volt. Mesélik ugyan, hogy 
egy-egy deres téli hajnalon megesett 
a régi időkben, hogy némely isten te
len, kinek kézihez ellenek százainak 
vére tapadt, még asszonya ébredésé
nek előtte találkozott hasonszőrű tá r 
sával az erdő rejtekén és el-elcserél-

a Csoda
tek egy-egy csecses leánkát egymás 
közt, de m ostanság aligha tö rténhet
ne ilyen. Andreosz pedig nem átallot- 
ta  valamelyszer magához venni ezen 
leányok legféltettebb és egyetlen k in 
csét.

Mint később kiderült, a tan ítás, me
lyet magával hozott hosszú útjáról az 
ifjú Andreosz, őt m agát fölé helyezte 
minden közönséges földi halandónak, 
legalábbis tanítói szerint, akik a távo
li kelet havas bércein tú l éltek, külön 
minden törzstől, titokzatos varázssze
reik okozta kábulatban. És ha így, ak
kor m ár nem megmocskolja, hanem  
megtiszteli a leánt, ha alteste apró 
harcosával illeti őt. Mondják, hogy 
oly ádáz elszántsággal vetette m agát 
minden elé akadó némberre, m intha 
csak ez lenne az utolsó, vagy m intha 
véres bosszúszomj hajtaná!

A fiú apja a törzs varázslója volt, 
rettenetes h írű  nagy varázsló, ki ne
jé t egy korábbi portyázáson elvesztet
te. Csecses kora óta nevelte egyedül 
gyermekét, s bár ism erte gondolata
it, hiszen ő m aga is tagja volt a kele
ti m esterek különös kasztjának, sőt 
mi több, el is kísérte  volt az ifjút meg

világosodásának útján, egyre söté- 
tebb arccal nézte az ifjú üzekedéseit. 
Sokan m ár attól féltek, hogy az öreg 
m éregitalt kever, hogy próbálná m a
gáról lemosni, m it ő láthatóan  szé
gyenteljesnek tart!

Azon a szelíd nyári esten is, ami 
végre meghozta a változást, ugyan
olyan sötét arccal nézte az ifjú hosz- 
szas készülődését, amaz meg dacosan 
tű rte  atyja nézését, aztán  különösmód 
odaszólt: „Kísérj el utamon, öreg, jó 
este lesz, szép asszonyok közt jó vará
zsitallal, derék cimborákkal együtt.”

A cimborák cseppet se, az asszo
nyok meg egyáltalán nem ajzották az 
öreg képzelőerejit, ám az ital okozta 
kellemes révületre még emlékezett, és 
ta lán  ezért válaszolta, meglepve gyer
mekét, hogy: „Rendben, ma veled me
gyek”. Aligha volt büszkébb legény 
az ifjú Andreosznál, amikor a m in
den idők ta lán  legnagyobb, sokak ál
ta l m ár halo ttnak  h itt, h írhedt és ha
talm as Joannész varázslóval együtt 
lépett be a mulatóba, k it ő apjának 
hitt.

Egyetlen hang talan  mozdulattal 
engedte lába mellé a földre fegyverét, 
és m indenki nagy meglepetéssel vette 
észre, hogy bár a mozdulat nem volt 
lassú, a nehéz szerkezet hangtalanul 
ért földet. Tetszetős dolog volt látni, 
micsoda erő és mily hihetetlen maga- 
biztosság van e mozdulat mögött. Az 
öreg falak aligha lá ttak  ahhoz fogha
tót, amily m ulatság vette ott kezdetét 
és ta rto tt pirkadatig.

Boldog révületben, kábultan  men
tek hazafelé, az erdőn keresztül, kí
sérvén őket egy éppen frissen behó
dolt cinka, am ikor is zaj ütötte fülüket 
az u tak  keresztezésinéi.

A zajra egy szem pillantás a la tt el
tű n t az ifjú harcos, nyomtalanul, 
ahogy szokott, az öreg fegyvert rá n 
tott, de csak úgy tessék-lássék, hiszen 
hitte, hogy nem sokára előbukkan dél
ceg neveltje, kezében bárki bárm it á r 
tan i szándékszó levágott fejével, ám 
helyette csak három  ifjú, ki a szom
széd asztalnál m ulatott volt, szökött 
elő, és fittyet se hányva az öregre, a 
cinkának estek, ütlegelni kezdték, 
okolván annak  mocskos száját, mely- 
lyel őket az este illette volt. Látván az 
öreg, hogy fele sem tréfa, próbálta a 
leánt védeni, na de igen csúful elpall- 
ták, lévén kábult és öreg, rugódván 
őt az ú t porában. Végül azon bolond 
cinka eget szaggató rikoltozása men
té meg, melytől amazok hátrahőkölve 
elmenekültek.

A ztán m ert senki el nem vész nyom
talanul, elé került az ifjú is, csendben 
lehajtott fejjel, körbe-körbe pislantva 
riadtan.

Vélvén, hogy a halál környékezi, 
az öreg magához húzta a fiút, bevall- 
ván neki legféltettebb titkát, misze
rin t ő nem az édesapja, hanem  elcse
rélte annak  idején a kovácsmesterrel, 
aki szintén buzi, egy deres téli hajna
lon, még csecses korában, az erdő rej
tekén.

Együtt cepelték az öreget a tábor
ba. Összegyűlt a nép, hallván, hogy 
harc vala, és kérdezék Andreoszt, hol 
a szörnyű fegyver, ki erre azt hazud
ta, benne felejté valamely tám adóban 
a tíz közül, k it ledöfött.

Hogyan is vallhatta volna meg, hogy 
valójában úgy beszart, hogy futtában 
ledobta hátáról a vadonatúj írógépet, 
melyet a varázsló vett neki, próbálván 
visszaférkőzni másképpen is szeretett 
fia kegyeibe, midőn az helyette asszo
nyokkal kezdett üzekedni?!
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ORBÁN JANOS DENES
A selyem útja
(egy fashionmodel- költő vallomásai -
a 20 éves Márkus Andriska naplójából)

Pontban fél hétkor szoktam kelni, 
hogy nyolcig csodálhassam  m agam  a 
tükörben.

Nagyon szép vagyok. Mindig is ba
baarcom volt, de a testem  csak egy idő 
óta ilyen gyönyörű. Régebben ugyanis 
nem sportoltam, hanem  rengeteget it
tam  és cigarettáztam , hogy m egtanul
hassam  a poézis művészetét.

Még pocakom is volt, pfuj.
De tettem  róla, m ert hatalm as aka

raterőm  van, és nagyon, nagyon sze
retem  m agam at. Ketten vagyunk így 
a költészetben, ketten a nagyok közül, 
én és Ady Endre.

Gyönyörű vagyok. Dohányvirág de
rekam  van, finom bőröm, huncut kis 
mellbimbóim. Délceg mellkasom és 
kunkori mellszőrzetem. Jaj, ez a szőr- 
zetes dolog olyan, de olyan cseles... 
Mikor olyan nőket akarok akasztani, 
akik a férfiasabb jelenségekre buk
nak, megnövelem, hadd tu rkáljanak  
benne ujjaikkal, és ájuljanak el attól, 
hogy milyen férfias vagyok. Ilyenkor 
m agam ra öltöm azt a mácsós mo
solyt, am it George Clooney-tól tanu l
tam. Ám ha egyes lányok bársonyos, 
csupasz bőrön akarják  fu ttatn i nyel- 
vecskéjüket, melegítem is a gyan
tá t, csipesszel tépem a maradékot, és 
nem sokára olyan a mellkasom, m int 
a baba popsija. Ehhez pompásan talál 
Leonardo di Caprio kisfiús mosolya a 
T itanicnak azon jeleneteiből, amikor 
épp nem nyuvadozik. Egy kis á rta tlan  
gügyögés, á rta tlan  pislogás a tökéle
tesre szedett szemöldök és a bodorított 
szempilla alól, és le van véve a lábáról 
bárm ilyen csaj, akiben az anyai ösztö
nök tengnek túl.

Igen, nagyon tudom, hogy miként 
kell levenni a csajokat a lábukról. Egy 
fashionmodell-költőnek minél több csajt 
kell akasztania, m ert ez presztízskér
dés. Nem követhet el hibát, hiszen u tá
na mindenki rajta röhögne. És ismét
lem: presztízskérdés. Jól tudom m ár a 
stratégiákat, és pontosan, hatékonyan

Néha már ifjan megdicsó'ülnek a 
költó'k, különösen akkor, ha az idő- 
sebb nemzedék is besegít. Márkus 
András 20. születésnapján éppen 
ez történt. Lapszámunkban Orbán 
János Dénes, Szálinger Balázs és 
Kovács Ferencz egy-egy szövegét kö
zöljük. Mindhárom szöveg a Café 
Bulgakovban rendezett születésnapi 
bulin hangzott el. A szerk.

dolgozom, akár egy nindzsa, nem lazá- 
zok, nem válogatok az eszközökben, hi
szen tudjuk: a cél szentesíti azokat.

Például hogyan kell gyorsan puhára  
főzni egy licista lányt? Nagyon fontos 
társadalm i kategória, rajtuk  keresz
tül tudsz dicső hírnévre szert ten
ni a középiskolákban. Mire buknak? 
Nyilván, a szépségre. Az megvan. A jó 
cuccokra: megvannak. Az egyetemis
ták ra . Stimmel. A pénzre. Az is van, 
m ert a modellügynökség jól fizet, és 
apukám  igen jól kereső ember. No meg 
a költészetre. Olvasni ugyan nem ol
vasnak, m ert bunkó libák, de ilyen a 
nő: tiszteli azt, am it nem ért, és m ert 
nem érti, m isztikusnak ta rtja  azt.

Nos, bemegyek a Bulgakovba, kora 
délben, ilyenkor kólázgatnak a lógós, 
licista ludacskák. Ülnek, pletyóznak, 
vihognak, várják, hogy felcsípje őket 
valaki. Gyakorlott szemem kiszúrja 
rögtön a legszebbet. Úgy ülök le, hogy 
jól láthasson, és h á t minél közelebb. 
Szépségem, eleganciám egyből meg
ragadja, úgyhogy tu tira  figyelni fog.

Rendelek egy kávét. Majd előve
szek egy könyvet, melyen nagy be
tűkkel, angolul írja azt, hogy val
amiféle m atem atika. Azt olvasgatom, 
csöndes, szelíd mosollyal, kissé á t
szellemült arccal, hiszen tudom, hogy 
még egy buta liba szemében is vonzó 
a jóképű, tudós ifjú, és így egyből lá t
szik, hogy egyetem ista vagyok, nem 
csak egy üresfejű szépfiú.

A lány és barátnői már föl vannak 
csigázva, lopva nézelődnek, összeha
jolnak, vihognak. Testbeszédük egy
re árulkodóbb lesz. Aztán „véletlenül” 
odajön a beavatott-bizalmi haver, aki
nek a segítsége nélkül is nyert ügyem 
lenne, de nincs vesztegetni való időm, 
Farkas Wellmannak még mindig 214 
pontnyi előnye van, és itt nem jár há
rom pont a győzelemért, mint a foci
ban. Szóval jön a haver:

-  Á, szervusz Mester. Láttalak a 
Maxim magazin címfotóján.

Egy kis eltűnődő gondolkodás, hogy 
a csajok lássák, keresed agyad kom
puterében, hogy melyik is az a maga
zin a sok közül, meg mihez is kapcso
lódik.

-  Ja, igen, a Jolidon -  mondom egy 
kis szerény mosollyal.

-  Gratulálok -  mondja a haver, 
majd folytatja: -  Van még a verseskö
tetedből eladó példány?

-  De hát tízet vásároltál a múlt hó
napban...

-  Tudom, tudom, de a barátnőm 
barátnői mind követelik, mindegyik 
akar saját példányt, dedikálva.

-  Te, szerencséd van, mert épp a 
múlt héten jött ki a harmadik kiadás 
a nyomdából, és ismét kaptam példá
nyokat.

Azzal előveszek egy példányt, és 
egy Parker-tollat (nincs benne betét, 
mert a könyvre még szükség lesz más
kor is), és kérdem is:

-  Kinek dedikálhatom?
-  Mennyivel tartozom? -  kérdi a ha

ver.
-  Á, semmivel, szép lányoknak in

gyen van.
-  Egy úr vagy, Andriska -  így a ha

ver, és hálálkodva el.
A csajok már nem bírnak maguk

kal. Tíz esetből kilencszer abban a pil
lanatban odaszólnak:

-  És mi nem vagyunk szép lányok?
Vagy ha épp nem is ezt mondják,

már csak szembe kell kacagni velük, a 
többi gyerekjáték, és délután három
kor már le is zuhanyoztam...

Általában ugyanez működik az 
egyetemista lányokkal is, annyi, hogy 
ott többet és okosabban kell dumálni, 
de semmi gond, hiszen jól fel vagyok 
készülve mind a humán, mind a re
áltémákból, remekül érvelek, és na
gyon szellemes is vagyok. Meg tudom 
őket kacagtatni, könnyet tudok csalni 
a szemükbe, beleszédülnek szépségem 
és elmém bűvöletébe, és a fogyasztá
sukat is lazán kifizetem. De mivel ez 
a kategória 57%-al több hódítási időt 
igényel, inkább preferálom a középis
kolás lányokat.

No meg a férjezett, fiatal asszonyo
kat. Ókét ugyan nem érdekli sem a 
modellkedés, sem a pénz, a költészet 
sem túlságosan, ők mást akarnak.
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Épp ezért egyszerűbb. Odakeveredem 
az asztalhoz, nem rendelek semmit, és 
csak pislogok édesen. A hölgy egy idő 
u tán  megkérdi:

-  Te nem iszol semmit?
-  Nincs pénzem -  hazudom szem

rebbenés nélkül. -  Én még a gyerek
pénzből élek.

E ttől -  és persze kisfiús szépsé
gemtől, gyerekszínészektől kölcsön
zött mosolyomtól -  nyomban megható
dik a szépasszony, és meg sem várja a 
pincért, m aga rohan a cuccért, u tána  
még a szám at is megtörli.

Mire a férj hazaérkezik, ő m ár le 
van zuhanyozva, én pedig a szolári
um ban vagyok.

M ert a szépséget ápolni kell. Egy 
rendes szépfiú fél hétkor kel, és nyol
cig tükrözik. Akik azt mondják, hogy 
ez beteges hiúság, nem tudják, m it be
szélnek. Hiszen szembe kell nézned 
hibáiddal, hogy korrigálhasd azokat. 
M egjelenhetnek apró pattanások, pör- 
senések, kis bőrkeményedések b á r
hol a bőrödön, ezeket el kell tün tetn i. 
G yakran egy-egy igyekvőbb szőrszá- 
lacska-pihécske megelőzi tá rsa it és k i
dugja a fejét olyan helyen, ahová nem 
való, ilyenkor csipeszt kell ragadni és 
m egbüntetni a kis huncutot. M iután 
rendbeszedted a testedet, el kell lénye
gülnöd, egyesülnöd kell azzal, aki a 
tükör mögött van, önmagaddal, szép
ségeddel. Olyan ez, m int egy m iszti
kus lelki gyakorlat. Gyakorolnod kell 
szépséged kezelését, m im ikádat, mo
solyaidat, m ozdulataidat, szituációkat 
képzelsz el, s hogy hogyan kell ezeket 
kezelned. Este-éjjel lefekvés előtt is
m ét szükséges egy órácska, ilyenkor 
visszaemlékezel a nap történéseire, 
kiértékeled a szépség m unkáját. Azt 
mondhatják, hogy ez a napi két és fél 
óra elvesztegetett idő, de nem: én ez
zel a két és fél órával sokkal de sokkal 
több időt spórolok meg, és nem kevés 
pénzt is keresek vele.

A ztán az egyebek. A reggeli önkielé
gítés... Kötelező. Egyrészt egészséges: 
fölfrissít, rendbehozza a vérnyomáso
dat. M ásrészt pár óra múlva, a közö
sülésnél kisebb az esélye a korai mag
ömlésnek, ami, ugyebár nagy szégyen 
lenne egy tökéletes hím  esetében. Meg 
egyáltalán, a sperm ának nem sza
bad elborítania az agyam at, hiszen 
az felelőtlen te tteket eredményezhet
ne, nekem pedig uralnom  kell a saját 
életemet. A nemi ösztönt le kell igáz- 
ni, hiszen a nemiség csak egy eszköz 
céljaink elérésében. Az én gyönyö
röm nem fontos, a nőnek kell gyönyört 
okoznom, hogy mesélje el a barátnői
nek, és minél többen dögöljenek meg 
utánam . így terjed a hírnevem, így 
vásárolják egyre többen a m agazino
k a t és a könyveimet. Az én gyönyörö
met pedig megkapom reggel, m agam 

tól. A szerelemmel is így vagyok: nem 
szabad jobban szeretnem mást, mint 
magamat, hiszen akkor fölborul a me
tafizikai rend, meg a bioritmusom is. 
Például egy nővel aludni... Hogy ki
merítse minden energiámat, kiszívja 
az összes csi-met, s aztán álmomban 
sem hagyjon békén, mind szorongas
son, másszon rám, izzadjon a bőrömre, 
hogy ne tudjak nyugodtan, kinyújtóz
va, a legegészségesebb pózban aludni,

SZALINGER BALAZS
S zem elv én y  A nu § A n d rá s  
Zágonban megnősült a pasim  
c. v ersesk ö n y v éb ő l

I n tr ó ,
a v a g y
Szerelmes vers 
egy nőhöz
még azt sem tudom hogyan köszönjek 
még nézésem is bénán lép feléd 
elszégyellem e képzavart s a lényem 
karakterenként írja magát beléd

anyám de rossz, nem megy ez a szerep 
szerelmes vers ? egy nőhöz ? na ne már 
én túl tehetséges vagyok a nőkhöz 
kromoszómák közé zárt rabmadár

kiszabadultam kedves katalin  
legyünk eztán osztálytársak barátok! 
és esküszöm tiéd volt az utolsó 
női név m it versben leírva látok

és lila táskákkal ébredjek a szemem 
a la tt... Reggel meg velem együtt lép
jen  a zuhany alá, és elorozza reggeli 
gyönyöröm...

Szerelem? Ú risten , bele sem m e
rek gondolni, hogy m ikor reggel a 
tükö r elé lépek, va lak i m ást k íván
ja k  abban lá tn i, m in t önm agam at... 
Ezek a bugyinedvesítő hülyeségek 
csupán versbe valók, a vers meg ver
seskönyvbe, a verseskönyv meg tu d 
juk , m ire való...

Tisztálkodás. Illatszerek. Alsó
neműk. M anikűr. Pedikűr. B retter 
György Irodalmi Kűr. Mind külön rí
tusok, és hihetetlen relevanciával bír
nak. Szolárium. Úszás, szaladás, fit- 
nesz. Aerobik, Norbi kazettáira.

Mindennek, mindennek tökéletesnek 
kell lennie, hogy a szépséges hím  emelt 
fővel lépkedhessen a selyem útján.

Mindenre van recept. P attanásra , 
bőrkeményedésre, hajhullásra. Evés
re, ivásra, versre. És minden nőre is. 
Minden egyes nőre. Nem szabad té 
vedni. Presztízskérdés.

Száz nőből 99 tuti. Ránézek, és tu 
dom, m it kell tennem, hogy m inim ális 
időn belül fölírhassam  a listám ra.

De ott van az az egy a százból. Akin 
látszik, hogy nem érdekli a szépség, a 
divat, a m atektudás, a vékonyka köl
tői életművem, nem az érdekli, hogy 
szőrös vagy csupasz a mellkasom, 
hogy m éregdrága parfüm  lebeg körül, 
de nem menne nála a szöveg sem, sem 
a reál, sem a hum án.

0  a m eghódíthatatlan.
Ám nekem erre is van receptem. 

Igaz, hogy nem a legtisztességesebb, 
és valahányszor alkalmazom, csorba 
esik a büszkeségemen, de ezt az esti 
tükrözésnél levezetem, hiszen olyany- 
nyira szeretem m agam at, hogy bár
mit könnyedén megbocsátok. De mu
száj megtennem, hisz nekem nő nem 
mondhat nemet.

A körülmények nem szám ítanak, a 
recept halálbiztosan működik bárhol, 
bárm ilyen környezetben. H a a pasijá
val van, ha  a barátnőivel, ak ár a fér
jével, apjával, ha  egyedül, ha  télen, ha 
nyáron, ha a kocsmában, ha a tem p
lomban.

Határozott mozdulattal odalépek 
hozzá, és bemutatkozom:

-  Én vagyok Orbán János Dénes!
A nő szemei előbb kikerekednek, 

majd szemberöhög:
-  Ugyan már, m it hülyéskedsz? O 

harm incas, te meg egy tejfelesszájú 
vagy. Mennyi lehetsz, 20-22?

-  A költők lassan öregszenek. Mu
tassam  meg a személyimet?

Azzal előveszem a ham is személyi 
igazolványomat, melyben az ő adatai 
m ellett az én fényképem szerepel.

Egy óra m úlva m ár le is zu h a
nyoztam .
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VÁRADI NAGY PÁL
L in n a  k e r e s é s e
Szólítsatok Glmbnak. Nyárutó ha

va harmadik napján, pénteken reg
gel nyolc órakor hajóztunk ki az 
urbiai homokpadról. Amint a száraz
földtől eltávolodtunk, északnyugat
tól egy vonásnyival délnek vettük az 
irányt. Amerre a szám ításaim  szerint 
L innának lennie kell. Amikor a Nap 
áthalad t a meridiánon, elindítottam  
az Órát, és feljegyeztem a tranzit pon
tos időpontját, referenciául. A kedvező 
szélben negyvenkét mérföldet te ttü n k  
meg ezután. A legénységnek csak h a r
m inchatot mondtam.

(De sokkal régebben kezdődött. 
Talán m ár a hatalomátvételkor. 
Minden rendes em bert csábított, ha 
csak egy kicsit is, ha  nem is vallot
ta  be, ha  m agának is az ellenkezőjét 
hazudta, de minden rendes embert 
csábított a meseszép város, Linna. 
Beszélték, hogy sokan onnan eredez
te tik  m agukat, ami nemcsak vakm e
rőség volt, hanem  ostobaság is, haza
árulás. Az efféle alaptalan  babonákat 
meg legendákat különben irto tta  a bi
rodalom. M agaslatról mégis látn i le
hetett néha, am int déli tizenkettőkor 
egész Urbiában m eghalt egy kicsikét 
az élet. A rendes ember megállt, és 
elnézett valam erre, és mindenki egy 
kissé m ás irányba, de mind nagyon 
messzire. Az ugró m acska is megállt 
olyankor a levegőben, jó harm inc cen
tire  lebegett a föld felett, az egér fe
lett, valam int a végét sejtő kis jószág 
sem pucolt el alóla. Hiszen a sors, és a 
becsület. Dél. Harangoztak.)

Nyárutó hava negyedik napja, szom
bat. Este különösen tiszta  volt az ég, a 
víz nyugodt. Az urbiai világítótorony 
fénye még éppen látszott a horizonton. 
Minden körülmény megfelelt, hogy 
helymeghatározó szám ításaim at k í
sérletileg ellenőrizzem. Saját készíté
sű szextánsom m al elvégeztem a szük
séges m éréseket, feljegyeztem az Óra 
állását, u tána  félrevonultam számol
ni. A legénység zúgolódott, ugyanis 
azt h itték , az ördöggel kell majd cim- 
borálnom a hosszúsági fok kiszám í
tásához. M ert hiszen azt csak felbe
csülni lehet. S ikerült lecsendesítenem 
őket, b ár kétlem, hogy a sziderikus 
nap, m eridián, tranzit vagy Óra kife
jezések bárm elyikét pontosan é rte t
ték. (Az Óra például egy olyan szer
kezet, amely másodpercenként egy 
szám lálót növel, és nyolcvanhatezer- 
egyszázhatvannégyszer tenné ezt egy 
adott csillag két tranzitja  között, vagy
is egy sziderikus nap alatt. De m ert a 
hajó elmozdul kelet-nyugat irányban, 
a tranz it v á rt és megfigyelt időpontja

közötti különbség megadja az új föld
rajzi hosszúságot. Az eltérést fokon
ként kettőszázharm inckilenc másod
percre számítottam). A számítások 
és a háromszögeléses távolságmérés 
alapján egyaránt hetvennyolc m ér
földre já rtu n k  az urbiai világítóto
ronytól. A legénységgel ötvenhat m ér
földet közöltem. Becsléseim szerint a 
mobiltelefonok órákon belül elvesztik 
a hálózatot. A legénység is lá tta , hogy 
igen megfogyatkoztak a csíkok az an 
tenna mellett. H át zsoltároztak.

(A pórnép nem tudott irányt mu
tatn i. Csak az volt nyilvánvaló, hogy 
L inna borzasztóan messze van, a 
Könny tú lpartján , ha van annak  
egyáltalán tú lpartja . M árpedig tú l
p a rtn ak  lennie kell, mivel a világ 
alakja tökéletes gömb (orbis). Ezt ta 
nítják  és ezt bizonyítják a tények is. 
Az is a gömb mellett szól, hogy a vi
lágnak nincsen észlelhető vége vagy 
kezdete, és bárhonnan nézünk körül, 
mindig a felület közepén látjuk m a
gunkat.

Lm r tiszteletes ú rn ak  voltak 
ugyan valam i szám ításai, de azok az 
Ószövetségből indultak  ki. Portolánt 
nem használt, ahogyan a mai tudós 
emberek, hanem  rezet metszett, m int 
egy megszállott, és aztán  kinyom tat
ta  térképeit. Nincs m it szépíteni, Lmr 
tiszteletes ú r abroszaival a saját laká
sában is eltévedne az ember.)

Nyárutó hava ötödik napja, va
sárnap. Hajnali négykor a legjobb 
mobilnak sem volt m ár térereje. 
K iértünk a nyílt tengerre. Szél nem

fújt, de az Égköldöke -  tudálékos mi- 
hasznák Polárisnak, jobb esetben 
Sarkcsillagnak mondják -  és az Óra 
alapján mégis haladást jegyeztem fel. 
Sejtésem szerint tengeri áram latok 
vitték előre a hajót. A legénységgel 
csak két mérföld haladást közöltem. 
(Nehogy elveszítsék a hazatérés re 
ményét. Mindig kevesebbet közöltem. 
Valójában m ár kétszer messzebb já r 
tu n k  az urbiai partoktól, m int a hajón 
bárki képzelte. Ha netalán  kiderül
ne valam ikor e pusztán jóindulatból 
elkövetett ferdítésem, a rra  fogok h i
vatkozni, hogy más hosszmértékekkel 
számoltam, m int azt a legénység meg
szokta, és kész.)

Az éjszaka kezdetén csudálatos 
tűzcsóva hullott az égből a tenger
be, tőlünk négy-öt mérföldnyire. A le
génység egy része megrémült és zsol- 
tározni kezdett. Jóm agam  a term észet 
tanulm ányozása közben felismertem, 
hogy az akárm iként nevezett összes 
isten csupán egy mennyei névjegyzék 
szüleménye, ezért inkább a kötélzetet 
ellenőriztem rémüldözgetés helyett. 
Nyugatról gomoly felhők jelentek meg, 
a szél is feltámadt. Leeresztett vitor
lákkal haladtunk.

(A birodalom nem nézte jó szemmel a 
Linna felkutatására szervezett expedí
ciómat. Egyszer lágytojással próbáltak 
megmérgezni, ám a gyanús tojást nem 
ettem meg, m iután demonstrációként 
felállítottam azt a vékonyabbik sarká
ra. Megcsodálták találékonyságom -  és 
brutalitásom én pedig szerencsésen 
elkerültem az édeskés ízeket.)

Nyárutó hava hatodik napja, hét
fő'. H ajnalra az irány tűk  egyvonás- 
nyira elhajoltak északnyugat felé az 
Égköldökétől. A jelenséget tudtom 
mal még senki sem figyelte meg, 
ám engem cseppet sem lepett meg. 
Irány tűket csak a legénység kedvé
ért hoztam, no meg többnapos felhős 
időszakokra, m ert egyébként teljes 
m értékben a csillagok alapján navi
gálok. A legénység zúgolódni kezdett, 
hogy ha az irány tűk  nem megbízha
tók, mégis hogy hajózunk majd haza. 
A hangadót egy mentőövbe dugva víz
be dobattam. P ár perces leckéztetés 
u tán  visszahúzattam  a fedélzetre, és 
kétnapos szom jaztatást és egyhetes 
éheztetést m értem  rá. A m egtért m at
róz jám boran hallgatta  az ítéletet, a 
többiek is megjuhászodtak.

(A hivatalos álláspont szerint Linna 
soha nem is létezett. Az őszintébb tu 
dósokból annyit viszont sikerült k i
szednem, hogy igenis vannak levél
tá ri források, melyek szerint a város, 
sőt az egész kontinens „egy súlyos 
nap és éjjel a tengerbe m erült”. Meg 
voltam győződve róla, hogy Linna, a 
meseszép város még mindig létezik,
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azonban roppant messze kell lennie 
Urbiától. Akkor döntöttem el, hogy 
negyven helyett ötvennégy hordó sa
vanyított káposztát hajóztatok be 
skorbut ellen.)

Nyárutó hava hetedik napja, kedd. 
Erősödött a szél. V iharra  számítok. 
Délután a hajó fölött két pelikán re 
pült el, majd még egy. Ez a rra  utalt, 
hogy föld van a közelben. Mert a ten
ger nyugodt és sima volt, a matrózok 
ismét zúgolódni kezdtek. Azt mondo
gatták: ha  nincsenek errefelé daga
dó hullámok, sosem lesz olyan szél, 
amely hazavinné ó'ket Urbiába. Mégis 
szelíden viselték m agukat. (Ugyan 
honnan tudnám , hogy milyen a végte
len. Senki sem tudja. Pöttöm korom
ban sokat ácsorogtam a Könny p a rt
ján. És csak bám ultam  a szél gyötörte 
felszínt. A mélység mindig csendes. 
A közelben sirályok lárm áznak, ta l
pam  a la tt reccsennek a döglött kagy
lók héjai. A tegnapi v ihar sodorhatta 
ki őket, rohadnak. A levegő hűvös és 
sós. Ugyan honnan tudnám , milyen a 
végtelen. De az illatát! nagyon jól is
merem.) H atvanhárom  mérföldet ha
ladtunk, a legénységgel negyvenegyet 
közöltem. Késő este negyvennél is 
több viharm adárból álló csapat húzott 
el a tattól nem messze. Északon olyan 
sötétség borult a tájra, amilyen csak 
szárazföld fölött szokott lenni. A víz
ben sok volt a fű, rákokat is ta lá ltunk  
benne. Kétség kívül közel járunk.

(Nem já rtu n k  közel. M ár nem tud
tam , mivel hitegessem az embereket, 
végképp kezdték elveszíteni a tü re l
müket. Felpanaszolták, hogy hetek 
óta úton vagyunk, unják a káposz
tá t, és ivóvíz is legfeljebb a visszaút
hoz van elég. A zendülőt egy mentő
övbe dugva a tengerbe dobattam, és 
sorsára hagytuk. Továbbá hozzátet
tem, hogy minden panasz céltalan, 
m ert én azért szálltam  hajóra, hogy 
eljussak Linnába, és folytatom is az 
utam , míg -  az Ú r segítségével -  oda 
nem érek.)

Oszhó tizenegyed napja, vasve
rő csütörtök. Néhány órás alvás u tán  
hajnalban a rra  ébredtem, hogy senki 
sem fütyörészik. Körbejártam  a döb
bent emberek között. Hogy futó k í
gyót lá ttak  a vízben, keringő kígyót. 
Két sor foga pajzs, szemei, m int a haj
nal és tüsszentése fényt sugároz, szá
jából szövétnekek jönnek. Horoggal 
nem lehet p a rtra  vonni, kalm ár nem 
alkudhat fölötte. O rrába nem lehet 
gúzst húzni, á llát kötél le nem szorít
ja. Bőrét kelevéz, dárda, kopja nem 
fogja. És felkélt a szörnyeteg a vízből, 
és a tengeri hősök rem egtek a láttán . 
Felkavarta a mély vizet, m int a faze
kat, és elúszott. Világos ösvényt ha
gyott m aga u tán , megőszült nyomán a 
tenger. A legénység ezután egész nap

egy szót sem szólt. Néztek rám , m int 
hal a szigonyra. Leviatánt lá ttak .

Este hirtelen v ihar tám adt. A levi- 
aszozott palackot, benne az ú t fonto
sabb eseményeit rögzítő pergamenek
kel a vízbe dobattam: arra az esetre. 
Sehogy sem tud tunk  a hullám okra 
ráfordulni. E lvesztettük a csúcsvitor
lát. Egyik pillanatról a m ásikra aztán  
megcsendesedett a víz, a v ihar szemé
be értünk. Valamennyi keresztárboc- 
kar csúcsán sápadtan libegő fényt 
vettünk észre. Lidércfény. A matrózok 
haja lassan emelkedni kezdett. Ez sok 
volt nekik, m ozdulatlanná dermed
tek. Ketten bevizeltek. H allgattak. 
Az irány tűk  körben forogtak. Az Óra 
megállt. Istentelen villám csapásokra 
szám ítottam . De jobban kezdtem ta r 
tan i attól, hogy elvesztem az uralm at 
a megigézett legénység fölött. (Persze 
m aradhattam  volna otthon is. Család, 
miegymás. Nézegethettem volna ha
rangozáskor a messzeséget, hogy va
jon melyik délibáb az elveszett város, 
Linna. Esti kocsmázásokkor ta lá lgat
tam  volna én is, hogy a meseszép vá
rosban kolbászból vagy hurkából fon
ják-e. De ahányszor a Könny partja in  
já rtam , vagy a vashídon, vagy bárhol 
a víz közelében, éreztem, hogy el kell 
szabadulnom a fáradt földtől. Hogy 
ezt az u ta t kísérteni meg kell teljes 
erőmből. Hogy nincs az az öböl Urbia 
partjain , melyre vágy vonna. Kicsi 
víz, vak tócsa; ötéves voltam, legug
goltam és papírhajót bocsátottam  a 
vízre. Megfogadtam, hogy vizek sza
badja leszek, ki céllal csatangol.) Egy 
csáklya hegyéről tengervíztől nedves 
kezembe vettem  és a m agasba emel
tem  Szent Elmo tüzét. így, a kékes 
fényű hideg plazmával az ujjaim he
gyén biztattam  a matrózokat. Nem 
m erték kimondani, hogy blaszfémia. 
Egy villám csapással és harm inc
ezer volttal játszottam , másfelől tud 
tam , hogy karnyújtásnyira a cél, hogy 
Linna partjai a közelben vannak.

Komoly károkat szenvedtünk, de si
kerü lt megőriznem a hajón a fegyel
met. A v ihar u tán  egy vadrózsafa
ágat halásztunk ki, bogyókkal rajta. 
K ifogtunk még egy szerszámmal fa
ragott botocskát is. Meg egy ásvány
vizes flakont.

Oszhó tizenketted napja, péntek. Az 
Óra meghibásodásáról a legénység
nek nem szóltam. Valójában csak a 
szélességi körben voltam biztos, de 
m ár az sem számított.

Nagyjából éjjel kettőkor pillantot
tu k  meg a szárazföldet. Biztosan tud 
tam , hogy Linna az. P a rtra  délben 
szálltunk, egy településfélétől nem 
messze. A szemünk elé kerülő embe
rek meztelenül já rtak , nem viseltek 
fegyvert, és igen szelídnek tűntek. A 
m aguk nyelvén a nudisták népének

mondták m agukat. M utogatva kér
dezték, hogy az égből jöttünk-e. Nem, 
nem onnan jö ttünk, hanem  Urbiából. 
Akkor mégis milyen nyelven beszél
tü n k  az előbb, kérdezték. H át a m ara
dékok nyelvén, mondtam. Azt a biro
dalomban nem beszélik, legyintették. 
De Linnában beszélik, bizonygattam. 
Nincs olyasmi, hogy Linna, mondták. 
De hiszen épp ott vagyunk, toporzé- 
koltam. Egyikük kezet emelt, egy m á
sik rászólt. Hisz csak gyerekek, mond
ta. Még hogy Linnában, morgott, a 
birodalom nem játék, és köpött egy 
zamatosat. Végül csak leengedte a ke
zét. Akkor eljöttünk.

A ztán tekeregtünk még a parti ho
mokban, am ikor megcsörrent a mo- 
bilom. A matrózok röhögni kezdtek, 
hogy vége a játéknak, pizsamaosztás. 
Igazuk volt, nagym am a hívott, hogy 
ugyan hol kések m ár megint a vacso
ráról. És nehogy a Könnynél csava
rogjak, ha egyszer ők megmondták, 
m ihaszna kölyök. Megijedtem, hogy 
verés lesz, ha  nem érek m iham arabb 
haza. Azonnal elbúcsúztam a fiúk

tól, és rohanni kezdtem. A házak  kö
zül hátrakacsintottam , a nudisták is 
szedelőzködni kezdtek. Esteledett. Út 
közben egy Csb bácsira m egtéveszté
sig hasonlító bennszülöttet pillantot
tam  meg. Nem nudista volt, rendes 
ru h ák a t viselt. Társaival, két buldó
zer között ücsörgött, egy exkavátor 
kupájában ha la t sütöttek éppen. 
Feléjük kiáltottam , hogy m egtalál
tam  Linnát. Barátságosan visszainte
gettek, a Csb bácsihoz hasonló pedig 
rámszólt. Siess haza, Glmb, várnak.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A kintrekedtek
Jobb, mint otthon
Ki tudja, ki tudhatja, hogy hol van már 

az eleje? Történetem negyvenéves korom
ban kezdődik. Egy vendéglőben ülök, haj
nalban, negyven év körüli, borostás arcú, 
magas férfi, kopott farmerben, koszos fe
hér tornacipős lábam a székre rakva, el
mélázva húzogatom kinyúlt fekete pulcsim 
és hallgatom a zenét, félrehajtott fejjel a 
kocsmaasztalon várakozó üres vagy félig 
telt poharakat és üvegeket elnézegetve. 
Nem adlak másnak, nekem rendelt az élet 
— hallok egy búgó női hangot és megbor
zongok. Belenyalok vodkámba, fintorogva 
dúdolom az egykor népszerű dalt. A vele 
szemben ülő, bóbiskoló, fehér öltönyös, sza
kállas, kövérkés férfi magához tér, döb
benten nézi fehér zakóján a nagy vörös fol
tokat (vér? bor? paradicsomlé?) s megrázza 
a fejét. -  „Hol vagyunk?” -  kérdezi, kíván
csian nézve szerteszét... Valahol messze 
vidéken” -  idézem vigyorogva a nagy ma
gyar író egykor méltán hírhedett novellá
jának a poénját, de társam nem veszi a la
pot, kidülledt szemmel, csalódottan nézi 
üres poharát. Felállók, elsétálok a zenegé
pig, sokáig válogatok, mire visszaérek asz
talunkhoz, már szól is az új dal: Mexikó, 
Mexikó... „Mi van, nosztalgiázunk, nosz
talgiázunk, s a temetők üresek?” Nem re
agálok, sörösüvegem után nyúlva iszom 
egy kortyot. „Tényleg kirúgtak a színház
ból?” -  hajol hozzám egészen közel, érdek
lődve a másik.” „Nem rúgtak ki, édes 
Imrém, már mondottam, én léptem le! 
Magamtól! Csak te ezt, a szűk vállalkozói 
agyaddal nem bírod felfogni!...” „Te tény
leg megbuggyantál?! Akármilyen keveset 
is fizettek, de a színpad, a világot jelentő 
deszkák mégiscsak egy biztos pont volt az 
életedben és erre te!... -  lemondóan le
gyint, félig telt sörösüvegem után nyúl, 
mohón beleiszik. -  Most mihez fogsz kez
deni?” „Magányos középpont magányos 
körben, egyetlen ponttá alakítom a világot 
jelentő deszkákat!” „Komolyan kérdezem!” 
„Juli is ezt kérdezte — gyújtok rá, és elmé
lázva, karikákban fújjam ki a füstöt. -  
Nem volt időm megmagyarázni, nem ha
gyott időt a riband... Hisztizni kezdett, 
hogy ő ezt nem bírja tovább, hogy neki ele
ge van, hogy ő a nemzetiség nagy erdélyi 
színészéhez kötötte életét, még azt se kö
vetelte, hogy vegyem el feleségül, de ez 
már mégiscsak több a soknál, ő megunta 
a lelkizést, a hisztizéseimet, a kiborulása
imat, az örökös erdélyi sirámaimat, a nyo- 
morgást, a piálásokat, a kis lotyókat. Kész, 
vége! Menjek a kocsmába, úgyis az a neve, 
hogy Jobb, mint otthon. Összepakolt és el
húzott.” „S erre te?” „Itt vagyok, nem?” 
„Tény-leg nem vagy normális -  ingatja a 
fejét a másik, s határozottan ragadja el 
vodkás poharamat is. -  Most mégis mihez 
fogsz kezdeni?! Elmész műlovarnak, ten
gerésznek, parkett-táncosnak, cirkuszi 
mutatványosnak, stricinek képezed át ma
gad?” „Mindegy az” -  nyomom el a ciga
rettámat. Tudod, amikor gróf Rettegi fel

lógatta magát...” „Vagy fellógatták? -  szúrja 
közbe élesen az Imre nevezetű, és a poha
rakat, üvegeket vizsgálva töltögeti ösz- 
sze a maradék töményt - , ...akkor én egy 
kissé elveszítettem a hitemet ebben az 
egészben. Ó volt a legzseniálisabb közöt
tünk. Mint Latinovits. Mint Bessenyei... 
Amikor bejött az egyik darabban, a végén, 
a színpadra és a halott mellett megállva, 
révetegen fújta ki az orrát, hát az, öregem, 
pedig...” „Te ezt nem is láthattad -  komo
lyodik el a másik. -  Akkor még óvodába 
jártál. De az, ahogyan Lohinszky elkezd
te, hogy mit tehet egy kisebbségi magyar, 
ha a torkára szorul a hurok, hát az tény
leg borzongató volt...” „Honnan veszed, 
hogy Lohinszky inkább Anatol?....” „Hon
nan tudod?” -  döbben meg a másik. 
„Megnéztem a tévében -  legyint Szabó -, 
és a Woyzeckben, ahogyan a nézőtérre ki
rakott ketrecben üldögél, fesztelenül néz
ve egy csak általa látható pontot, nem is 
véve tudomást senkiről. Hát az... Akkor 
határoztam el, hogy színész leszek, de 
hát...” „Nem iszol te tényleg egy kissé túl 
sokat?” „Ennek nincsen jelentősége. Itt 
mindenki iszik. Az erdélyi magyar értel
miségi előtt két út áll, az egyik az alkoho
lizálás, a másik járhatatlan.” „Jól van -  le
gyint Imre. -  De aggódhatok azért...A 
barátod vagyok, nem? Most mihez fogsz 
kezdeni?” „Felszínen tartom magam! 
Élek!” -  mondom s egy százezrest hagyva 
az asztalon, köszönés nélkül megyek ki a 
kocsmából, a felirat, Jobb, mint otthon in
gerkedve hívna vissza, tétovázok is né
hány pillanatig, mégis ellenkező irányba 
indulok el, az utcán egy darabig még elkí
sér a dal: „Kicsi római lány, piros öv dere
kán, / Szeme szénszínű villám, /kicsi ró
mai lány...” „Ez az” -  mondja félhangosan.
-  Róma! Itália! A szabadság!...” A járóke
lők döbbenten nézik, csóválják a fejüket, 
egy plakáton az ország vezetőjét látjuk, 
amint lelkesen mosolyogva, két ujjával a 
győzelem jelét mutatja hálátlan népének. 
Alatta fekete festékszóróval majdnem le- 
moshatatlanul lángol a felirat a napsütés
ben: Jós Iliescu! „Az ki? Az a Jós Iliescu?
-  kérdezi egy negyven körüli, napszem- 
üveges, zöld ruhás hölgy. -  Az elnök test
vére, mert ő ugye Ion?” Röhögve megyek 
tovább. -  „Mi vagyok én? -  szólok vissza. -  
Idegenvezető?” Kopott, lerobbant, hámló 
vakolatú bérházba lépek be, a lépcsőházba 
kutya- és macskaürülék, nyújtózódó macs
kák. Elhajtom őket, idegesen keresem a 
kulcsom, kinyitom a postaládát, kiveszek 
egy fehér borítékot, ellenőrzőm, se feladó, 
se bélyeg, csak a nevem, újságból kivágva: 
Szabó Attila. Kezembe veszem, tűnődve 
forgatom és a savanyú káposzta és vizelet- 
szagú lépcsőházban körbeforogva töpren
gek, majd elindulok fölfelé, a mocskos, 
csikkekkel, papír zsebkendőkkel, nejlon- 
zacskókkal borított lépcsőkön. Sokáig bab
rálok a hetedik emeleti lakásom előtt a sö
tétben, de megint nem találom a kulcsom, 
időben kapcsolok, káromkodva rohanok 
vissza, nyilván ott felejtettem a postalá
dán, még jó, hogy nem fedezte fel senki...

A borítékot nézegetve lassan, fáradtan 
ballagok fölfelé, idősebb, piros ruhás asz- 
szony jön szembe velem, bevásárlószatyrát 
himbálva. -  „Jó reggelt, drága művész úr 
-  köszönt gúnyosan. -  Az éjjel megint töb
ben keresték, az ajtóját is verték, mért 
nem engedte be őket, mondja?! Verebesné 
panaszt is akart tenni a tömbházbizott
ságnál! Miért nem nyitott ajtót?” „Mert 
nem voltam itthon!” -  megyek el az asz- 
szony mellett, megállók hetedik emeleti 
lakásom előtt, de sehogyan sem sikerül 
kinyitnom az ajtót, amikor föladnám, vég
re mégis beletalálok a zárba, belépek, az 
előszoba teljesen üres, néhány szegen lóg
nak zakóim és ingeim. A nagyszoba is 
üres, csupán egy matrac van a földön, kö
rülötte üres és félig telt boros-, sörös- és 
vodkásüvegek, félig telt, bűzlő hamutar
tók. A kicsi szoba ajtaja csukva. Lerogyok 
a matracra, lehúzom a tornacipőm, zoknit 
nem viselek, tornásztatom, masszírozom a 
lábfejem. Velem szemben, a falon egy kép: 
háttal forduló férfit ábrázol, tarkója figyel
meztetően, baljósán sötétlik. -  Neked van 
igazad, öreg haver — vigyorgok rá és kis 
tétovázás után felbontom a borítékot. -  
Számítógépen szedett írás a fehér lapon, 
sillabizálhatnék, de kicsúszik reszkető ke
zemből és derűsen vitorlázik a huzatban. 
Idegesen kapkodok utána, mielőtt kirepül
ne a nyitott erkélyajtón, megkaparintom 
és visszaülve a matracra végre olvasni 
kezdem. „Tisztelt művész úr! Hallottuk, le
szállód Tália kordájáról?! Munkát aján
lunk tehát önnek.” Nocsak -  motyogok és 
szétnézve az üvegek között találok egy fé
lig telt Polar vodkát, a kék jegesmedve bi
zalmatlanul mered rám. Lecsavarom a 
kupakot, meghúzom, összerázkódok az 
undortól, azonnal kiver a veríték, remeg 
kezemben a papírlap. „A munka lényege -  
olvasom meglepetten tovább —, hogy az ál
talunk megadott időpontban elvisz egy dip
lomatatáskát, a bukaresti Északi 
pályaudvarra és beadja a csomagmegőrző
be... Részletesebb utasítások, majd ha el
vállalja... Egy útért 10 millió lejt fizetünk. 
Ha benne van, adjon fel egy apróhirdetést a 
helyi lapban: »...kizárólag használt agan
csokat vásárolok, magam, és barátaim szá
mára. Egy műgyűjtő!« És még aznap este, 
ahogy a hirdetés megjelent, megtalálja a 
részletes utasításokat a postaládájában. 
Ezt a levelet -  ha vállalja a megbízatást, ha 
nem! -  borítékostól semmisítse meg. Saját 
jól felfogott érdekében azonnal égesse el.” 
Hát igen -  motyogok -  már Voltaire is 
megírta, aki biztosra akar menni, az vá
lassza a tüzet. -  Mohón iszom még egy 
kortyot, kivánszorgok a konyhába, leülök 
egy rozzant hokedlire és meredten bámu
lom az üres asztalt, amelyen a bor- és étel
foltok akár Itáliára is emlékeztethetné
nek. -  Kik ezek?! -  kérdezem, és felállva, 
tétován kapcsolom be a szekrény tetején 
álló táskarádiót. Az őszét túszdráma fejle
ményeit taglalják, már amennyit ma, 
2004. szeptember 1-én, a jellegzetes orosz 
titkolózások miatt, egyáltalán tudni lehet? 
Tovább élnek a szovjet birodalom haladó 
hagyományai -  gúnyolódik a hírmagyará
zó - , még azt sem lehet pontosan sejteni, 
hogy hány túsz is lehet az aláaknázott tor
nateremben? Négyszáz, vagy ezer?! Tény, 
hogy rengeteg a gyerek és az öreg. S nem
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hogy élelmet, még vizet sem adnak nekik 
szadista fogvatartóik. -  Őrület -  beszélek 
versenyt a rádióval, gesztikulálva. -  
Ismerve Tavaris Putyint és a fiúk menta
litását, teljesen világos, hogy a hírhedett 
terroristaellenes kommandó -  akárcsak a 
moszkvai színház esetében -  eló'bb-utóbb 
támadni fog, s akkor elvtárs elvtársnőn 
tényleg nem marad. Akkor is akcióba lép
nek, ha ez rengeteg fogva tartott gyermek 
és felnőtt életébe is kerül. Igen -  hadarom, 
a bemondó hangját utánozva s undorral 
zárom el a rádiót -, a legfőbb érték az em
ber! A Gulág kapuira is ezt írták, a nácik 
pedig a maguk táborait azzal a felirattal 
látták el, hogy a munka szabaddá tesz!...

Bemegyek a fürdőszobába, a szinte 
üres tubusból még kipréselek valameny- 
nyi fogkrémet s fogat mosok, majd hány
ingerrel küszködve, fogkefével hado
nászva megyek vissza az üres szobába, 
tűnődve bámulom a háttal forduló férfit, 
majd a levelet. — Mibe keveredtem? — kér
dezem magam magamtól és iszom még 
egy utolsó kortyot, nyögve húzva vissza 
cipőmet, inget is cserélek, a konyhában a 
kagyló fölött gondosan elégetve a levelet, 
elmosom a hamut, majd kilépve lakásom 
ajtaján, elindulok a helyi lap szerkesztő
sége felé, feladni a hirdetést. -  Röhögni 
fognak -  motyogom a lépcsőházban —, de 
mindegy! Úgyis tudják rólam, hogy agya- 
lágyult vagyok, hogy elment az eszem... 
Az ember előtt jár a híre, ez a világ már 
csak ilyen, jó lenne minél hamarabb el
tűzni innen, amíg még nem késő, de az 
utazásokhoz pénz kell. Tengerre fel!

Miután feladom a hirdetést -  ahogyan 
sejtettem, összesúgnak a hátam mögött, 
vigyorognak is, de nem kommentálják a 
szöveget -  hazamegyek, altatót veszek be, 
s lerogyva a matracra, ruhástól alszom 
el. Újra az ismeretlen házban kóválygok, 
mint mostanában mindig és nem találom 
a kijáratot. Késő este, verítékezve ébredek, 
a fejem is fáj, remegek. Émelyegve gyújtok 
rá, nézem a vodkásüveget, de most nem 
iszom. Még nem. Érthetetlen, gondolom, 
hogy miért ezt a hülye szöveget kérték?! 
Ezzel eleve felhívják rám a figyelmet. De 
lehet, hogy ezt is akarják?! Afféle fedőtevé- 
kenység lenne akkor az agancsvásárlás?!? 
Be kell sürgősen szereznem egyet, még az 
első utazás előtt, és magammal kell hur
colnom, soha nem lehet tudni... Ingatom a 
fejet, hányingerem van, mindentől undo
rodom. Veled haver, nyomom el a félig szí
vott cigarettát, undorodva, valaki játszik. 
Kimegyek a vécére, majd a konyhába, hi
szen egész nap nem ettem. Kinyitva a hű
tőszekrény ajtaját, szalonnát szedek elő, 
kenyér persze nincs, rágcsálom a kis da
rabokra vágott szalonnát, találok némi 
túrót is, undorodva csipkedem, hányin
gerem nem szűnik. Visszamegyek a für
dőszobába, levetkőzöm, beállók a kádba, 
hideg vizet engedek magamra, borzon- 
gok, de kétségtelenül kissé fel is frissít. 
Járok egyet, mondom hangosan, mint
ha lenne valaki a szobában, miközben öl
tözöm. Bársonyfarmer, fehér póló, kopott 
bőrmellény, tornacipő. Zoknit nem viselek. 
Tétován forgók magam körül a szobában, 
mintha megfeledkeztem volna valami
ről, majd kimegyek, bezárom a lakás aj
taját, és botorkálva, a korlátot szorítva in

dulok lefele a sötét lépcsó'házban. Néhány 
éve valaki vicces kedvében fekáliával ken
te be a korlátot, már a sötétben, fölfelé jö
vet, a korlátot markolva éreztem, hogy va
lami puhába, síkosba markolok, de csak 
fent vettem észre, hogy szaros a kezem, 
ráadásul valahol építkeztek a környéken 
s „elvették” a vizet is, az sem volt, amivel 
lemossam. Postaládám, ellenőrzőm, üres. 
Kilépek az utcára.

A ház előtt kopasz, bőrdzsekis srácok 
állnak, ahogy meglátnak, összesúgnak, 
az egyik odaimbolyog mellém, érzem cuj- 
ka szagú leheletét, s cigarettát kér. Már 
kora este be vannak „lőve”, ráadásul ve
delnek is, gondolom, s mellényem zsebébe 
nyúlva fél csomag cigarettát veszek elő 
s átadom a srácnak, aki mohón kap utá
na s diadalmasan fordul a többiek felé. 
-  „Nyertem -  üvölti. -  Volt neki!... -  Fel 
a fejekkel, művészkém -  fordul felém. -  
Ne add fel, eló'bb-utóbb minden jóra for
dul, megkapjuk a kettős állampolgársá
got és mehetünk a gyönyörű Pannóniába. 
Ottan van a mi helyünk, nem itt, ebben a 
balkáni szarban!...” „Ott, ott -  bólintok, 
és tovább megyek. -  Hát hol a picsában

M ariana Elás: Kompozíció

lenne?...” Kiérek a főútra, autók húznak 
el mellettem s egyszerre vörös hajú lány 
sodródik mellém. -  „Ráérsz, szépfiú?” „Rá 
-  bólintok, szemrevételezve a nőt, s meg
dobban a szívem, olyan szép, és annyira 
hasonlít egy régi bukaresti színésznő sze
relmemhez, hogy elképedve vizsgálom, 
nem-e az a csaj véletlenül? Inkognitóban? 
„Itt lakom a közelben -  kezdi a lány és be- 
lémkarol. -  Csak az a helyzet, hogy most 
nem vihetlek fel, mert...” „Semmi vész — 
legyintek. -  Hozzám megyünk!”

A kopaszok már nincsenek a ház előtt, 
a lépcsőházban sötét van, mint a bi
ka szarvában és büdösség. „Hányadikon 
laksz?” -  kérdezi a nő megborzongva. „A 
hetediken.” „Lift, persze, nincs?” „Van,

de most nem működik -  legyintek, s fel- 
kattintva öngyújtóm, kézen fogva húzom 
maga után a nőt. Megindulunk fölfelé, 
és hála istennek nem találkozunk senki
vel. Most egyből beletalálok a zárba, van
nak még csodák, és kinyitja a lakásajtót
-  „parancsoljon, hölgyem!”

A nő belép, tétován kattintgatja a vil
lanykapcsolót. „Levágták, hónapokig 
nem fizettem, és...” -  bezárom az ajtót, a 
félhomályban botorkálok ki a konyhába, 
kis tétovázás után csüggedten ejtem le a 
gyertyacsonkokat, meggyújtani is feles
leges őket, amikor a szekrény tetején vá
ratlanul felfedezem a petróleumlámpát. -  
„Vetkőzz le -  szólok ki a lánynak, mialatt 
a lámpával vacakolok, kinyitva a hűtő aj
taját is, hadd szellőzzön a maradék sza
lonna és a túró. — Van ital is. Mindjárt 
megkeressük.” -  A lámpával a kezemben 
lépek be a szobába, vendégem meztele
nül fekszik a matracon, kezében egy te
li sörösüveg. Félreértett, gondolom, s el
ismerően bólintok, leteszem a lámpát, s 
elhúzva a fehér függönyöket, árnyékom 
a falra vetül, a háttal forduló férfi mel
lé. -  „Azt mondottam, hogy a dzsekidet 
vesd le. Ennyire sietsz?” -  nevetve ülök 
le a nő mellé, aki fölemelkedve húzza le 
a zipzárt. Lerúgva a nadrágot lépek ki 
cipőmből, s kibújok trikómból is, leha- 
nyatlok a matracra, a nő mellé. „Zoknit 
nem viselsz?” „Minek? Einstein sem vi
selt és Faludy György sem! Ok a példa
képeim. Nem is vagyok meghűlve soha.”
-  Éelülök, elveszem a lánytól a sörösüve
get, meghúzom, s kicsit a lányra is öntök, 
majd mellei közül nyelvemmel itatom fel. 
Vendégem nevet. -  „Csiklandós vagyok!”
-  hanyatlik hátra, miközben én, a mellei 
közé fúrva fejem, remegek, mint verseny
lovak start előtt. „Láttalak a Tangóban.
-  suttogja a nő. -  De nem hittem volna, 
hogy ennyire lepusztult környezetben 
élsz!...Egy ekkora művész.” -  És tétován 
simogatja az arcom. „Most baszunk vagy 
lelkizünk?” — kérdezem a kelleténél inge
rültebben, s fél szemmel a képre pislant- 
va látom meg, mellette a fehér falon kö
zös, összegabalyodó árnyékunkat is.

Később, mikor egymás mellett ha
nyatt fekve cigarettázunk, megkeresem 
a vodkás üveget is, beleiszom, s a nő fe
lé nyújtva kérek bocsánatot előbbi dur
vaságomért. „Már megszoktam -  legyint 
vendégem, s karikákban fújja ki a füstöt, 
aztán elnyomva cigarettáját feláll s bo
torkálva indul a fürdőszoba felé. Nyitva 
hagyja az ajtót, hogy lásson is valamit.“ 
És te? -  szólok utána hangosabban, hogy 
meghallja. -  Mit csinálsz? Hol kapálsz?” 
„Tanárnő vagyok -  válaszol a nő. -  De 
meguntam a tanügyet. Abból, amit azok 
fizetnek -  tér vissza, és vízcseppek csil
lognak egyenletesen lebarnult testén —, nem 
lehet megélni, hát próbálkozom és is!... 
Ahogy lehet.” „A tarifa? Ötszázezer elég 
lesz?” -  emelkedek fel, s magamra húz
va nadrágom, sokáig keresgélek zsebeim
ben, végül megtalálva pénzem, kihúzok 
egy sárga bankót, tétován nyújtva a nő fe
lé. „Tőled nem fogadok el pénzt -  fekszik 
vissza vendégem, fázósan megborzong
va húzza magára a lepedőt és felkönyö
kölve újra rágyújt. — Te voltál az ideálom!

» > »  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról 
Inkább szavalj valamit. Szeretem, aho
gyan verset mondasz. Az értelmezései
det. A hangodat...” Árnyékom figyelve a 
fehér falon, tétován kezdem el:

„a tó egy félvak szemgödör 
lohol az éjszaka elől 
és mit tehetnek a halak 
e szimbólumba alszanak”

Vári Attila írta -  suttogom fárad
tan, és visszafekszem a nő mellé, védel
met keresően bújva hozzá, mellére fek
tetve fejem, remegve hallgatom nyugodt, 
egyenletes szívverését. „Csak ennyi volt? 
-  kérdezi szép vendégem csalódottan, s 
tétován simogatja az arcom. „Ez csak a 
kezdet. Hogy hívnak?” „Anna. -  mondja a 
nő. — Fábián Anna.” „Na, figyelj ide, édes 
Anna — sóhajtok és fekve kezdem el ked
venc Kavafisz-versem, rekedten mondom, 
de egyre jobban elragadnak a vers indá
zó sorai, egyre jobban remegek a láztól, 
az érzelmek rohamától, a vodkától, mert 
közben ismét meghúzom a vodkásüveget, 
továbbadva a lánynak, s amikor kiürül, 
vendégem fölfedez egy szinte teli vörösbo
ros üveget, és azt nyomja a kezembe, mi
után ő is abból ivott, én is kortyolok, de 
közben kitartóan mondom a verset:

„Ez gyönyörű volt -  veti át a combját 
a derekamon Anna és mohón a szájam
ra tapad. -  Már mondottad közönség előtt 
is?” „Nem. Még nem” -  suttogja Szabó, de 
nem tudja folytatni, mert váratlanul ver
ni kezdik az ajtót. „Valaki kopogtat — sut
togja félálomban Anna. -  Vársz valakit?” 
„Vedd fel ezt -  ugróm fel, egy inget lökve a 
nőnek, s a fürdőköpenyembe bújva, nagy 
léptekkel rohanva át a szobán, kitárom 
az ajtót. Egy fehér boríték hever a lábtör
lőn, szárnyatlan madár. Hallom a távolo
dó lépteket a lépcsőházból, tétován indu
lok lefele, megbotlom, megütöm a lábam, 
káromkodom, s mire a negyedik emeletre 
érek, hallom, hogy az utcán felberreg egy 
autó s csalódottan baktatok vissza. Anna 
az előszobában van, az ing el is takar
ja, meg nem is. Átölelve vezetem vissza a 
matrachoz. „Ki volt?” „Valaki hülyéske
dik -  legyintek. — Itt mindég nagy a for
galom, tudod...” és a matrac mellé dobva 
a borítékot, magamhoz húzva simogatni 
kezdem, de szinte azonnal elalszik, egy
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ideig hallgatom nyugodt, egyenletes lé
legzetét, majd a borítékkal vonulok ki a 
konyhába, mire elkezdeném olvasni az 
ezúttal címzetlen borítékból eló'kerülő la
pot, sercegve-füstölögve alszik ki a lám
pa. Öngyújtóm fényénél silabizálom a 
szöveget: „...szeptember 3-án, tehát pén
tek hajnalban kell a fővárosba utaznia. A 
diplomatatáskát az állomás csomagmeg
őrzőjében találja meg, a 19-es fiókban. A 
kulcs a postaládájában lesz, akkor vegye 
ki, amikor indul az állomásra. A  táskát 
az Északi pályaudvar csomagmegőrzőjé
ben hagyja. Bemegy az állomással szem
beni utca végén levő hotelbe s megkérde
zi a portást, van-e levél Mircea Spiridon 
névre? Ha van, mert lesz, elveszi, ad egy 
ötvenezrest, talál a borítékban egy cso
magmegőrző jegyet, óvatosan, hogy észre 
ne vegye valaki, kicseréli a magáéval, egy 
cetlire ír pár sort az agancsokkal kapcso
latban, mindegy mit, beleteszi a boríték
ba, a jegy mellé és visszaadja a portás
nak. (Blaga úr, mondja -  még alszik -, 
ha lejön, majd adja oda neki!..) Déli 12 
után veheti ki a táskát, s máris, akár az 
első vonattal is, indulhat haza. Az állo
máson a 19-es fiókba teszi vissza a tás
kát, a kulcsot a postaládájában hagyja. A 
levelet saját érdekében azonnal égesse el, 
csak neveket, számokat kell megjegyezni, 
magának ez gyerekjáték, hiszen életében 

annyi fölösleges szöve
get memorizált. És ál
talában ne hagyjon 
nyomot és ne legyen kí
váncsi! Magának csak 
jobb, ha semmit nem 
tud... Tartsa nyitva a 
szemét, figyelje: követi- 
e valaki? Ha igen, pró
bálja meg lerázni...” 
Magam elé bámulok a 
félhomályban, aztán 
gyufát gyújtva, s szá
mokat, neveket megje
gyezve, elégetem a pa
pírlapot a kagylóban s 
vizet engedek a hamu
ra. -  Mibe keveredtem 
-  motyogom félhango
san, de megrettenve 
saját hangomtól, azon

nal elhallgatok, visszamegyek a szobába, 
lefekszem Anna mellé, aki félálomban sut
tog valamit a kék égről. Remegve az ide
gességtől, szorosan tapadok hozzá, inni 
kellene valamit, gondolom még kábán, de 
ki tudja, hol az előbbi vörösboros üveg, s 
most valahogy nincsen kedvem az üveg
kollekcióban, öngyújtó fényénél keresgél
ni. Hamar elalszom, álmomban egy mezőn 
rohanok, meztelenül, lovasok köröznek kö
rülöttem, görbe kardjukon csillog a nap 
vérző fénye. Váratlanul az ismerős-isme
retlen bérház tűnik fel, berohanok a lép
csőházba, ide-oda kóborolva, a labirintus
szerű folyosókon, egyre közelebbről hallom 
üldözőim torokhangú röhögését is?... Egy 
teremben fehér ruhás leányzók táncolnak, 
szorosan egymáshoz simulva, kopasz öreg
ember vezérli őket. A lovasok is feltűnnek, 
röhögve kaszabolják le a lányokat, ömlik a 
vér, a sikoltozások hangja mindent betölt.

(folytatjuk)

„Szóltál: Más földre hadd megyek, hadd fürdőm meg 
más tengerekben.

Egy másik város csak kerül, mely jobb lesz mint az 
Itteni,

minden buzgalmam eleve hol már ítélet illeti, 
s hol szívem, akár a halott, eltemetve elevenen.
O, meddig tengjen még tunyán a hervadásban szellemem? 
Bárhova fordul is szemem, akárhol is nézek körül, 
mindenütt csak az életem elhagyót romja feketül, 
amelyet annyi éven át züllesztettem és tönkretettem, 
új földeket ne is remélj, se tájait más tengereknek.
A város elkísér mindenhova. Mindig ugyanazok 
az utcák és kerületek látják bolyongó alakod, 
a házak is ugyanazok, hol hajad majd őszülni kezd. 
Mindig csak e városba érsz. Mást nem találsz, ne is 

Keress.
Nincsen hajó számodra, nincs út, amely máshová vezet. 
Szakasztott úgy, ahogyan itt elzüllesztetted életed, 
s kis zugon át az egész földkerekségre tönkretetted.

FARKAS W ELLM ANN ENDRE  

A hűség versei
Czégényi Dórának

„ma éjjel a hűség oly mindenható,
mint még sohase volt” 

Éltető József

A hűség e lső  á r iá ja .
A  tig ris .

az álombéli álom  
szerelmek furcsa háza 
a lélek szűk ketrece 
hétszer kulcsra zárva 
időn túl és innen 
m it bemozog az emlék 
a milyen volt s a lesz 
a jövő és a nemrég 
volt elé lép a lesz 
jövőben m últat oldva 
kibeszél a testből 
az időt összetoldva 
s kit nem kísért semmi 
az kísérteni vágyik 
az álmok közé menni 
az álmoktól az ágyig 
és visszaél azzal 
m it nem lát az a másik 
önnön alkotója 
s csak a hallgatásig 
kíséri s gyötri nyúzza 
magára hagyja aztán 
m int gyilkosát a hulla 
a régi ágyad látod 
hol túl minden álmon 
a párnád sarkán reggel 
ott egy sárga lábnyom 
a múltba lépő állat 
a vágyak sárga lépte 
a gyilkos karcsú tigris 
ki álmaidat védte 
üzente éjszakánként 
hogy mégis volna tétje

az álombéli álom  
szerelmek furcsa háza 
egy ideje csak néma 
csönd ha ül a tájra 
igaz hogy nincs aki 
öleljen s ki bántson 
akit gyűlölnöd kell 
vagy ki megbocsásson 
az éjszakák lassan 
fekete béna tárnák 
folyosóit végleg 
már kísértetek járják, 
a tigris karcsú léte 
fogának villanása 
az évek titkos lépte 
az álmok szótlansága 
a testbe kötött hűség 
szabadság íze benne 
szétfoszló tigris-álmok 
tényleg csak ennyi lennel
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ZSIGMOND ANDREA

Skandináv belülnézet
Norvég-ügy,
M ásodjára sem tű n t érdektelen

nek ez a tüdűszín könyv, a kortárs 
norvég novella tömzsi kis antológiá
ja. Ugyanúgy faltam  tegnap is, m int 
pár hónappal ezeló'tt. Akkoriban az
zal tettem  le a kezemből, föltétien te r
jesztenem  kell a hírét. Ez a kénysze
res vágy nem lohadt azóta sem.

Nem vásárol az ember csak úgy 
könyvet. Az ilyesmi jól előkészített 
művelet. A szerző, a tárgy, a m ű
faj vagy a kiadó ilyenkor rég az em
ber szíve csücske, s csak utánanyúl. 
Ezúttal másképp történt. Minden 
előzmény nélkül le kellett rángatnom  
a polcról, kifizetnem, rávetnem m a
gam a villamoson, és este m agam m al 
hurcolnom az ágyba.

Könnyedséget sugárzott. S az em
ber könnyű kalandra  is vágyik. 
Nemcsak nagybetűs gyötrelmekre. 
Cukorba m árto tt fájdalomra igen fo
gékonyak vagyunk.

O tt van m indjárt a cím. Johannes 
szívderítő temetése. Az ember nyom
ban felderül az eshetőségre, hogy...

De nem, másképp kezdődött. A bo
rító volt a leggazabb csábító. A formá
val egyetemben. (B átraknak beval
lom, rózsaszínnek láttam .) Kicsi volt, 
bájos... Olyan gyerekrajzos-hundert- 
wasseres. A sorozat többi kötetére is 
ez áll. Az elkövetőt, m árm int a terve
zőt ezennel leleplezem: Erdődy József 
A ttilának  hívják. Nem olyan na
gyon régen született, Nagyváradon, 
ami enyhítő körülménynek számít. 
M indenesetre Budapesten él és dol
gozik, k iállítása is van idén, közli a 
honlapja, úgylehet, meg is nézem. Ha 
lenne kiadóm, és hozzá grafikus kel
lene... -  álmodik a recenzens.

M indenért ő a felelős. O tervezte 
m indhárom  könyv borítóját, am i most 
itt van szétszórva az asztalon, a szó
ban forgó m ellett egy dán antológiáét, 
am i narancsszínű, s egy norvég k is
regényét, nehéz belőni a színét, a pi
ros és a rózsaszín között van valahol. 
Ezeket b írtam  beszerezni, szóba is ke
rülnek mind. Remény m utatkozik a 
jövőben további norvég prózák birtok
lására, az egyik ugyanolyan formájú, 
Erlend Loe-tól a Naiv. Szuper. A töb
bi nem, a többi norvég könyv m ásként 
mutat. Erlend Loe-tól még négy pró
zakötet jelent meg m agyarul, Linn 
U llm anntól kettő  (Ingm ar Bergm an 
lánya, ez itt a pletyka helye), Roger 
Kurlandtól egy. Ami furcsa: semmi 
nem szerepel tőlük az előttünk heverő 
antológiában. De ha  akarjuk, érthető.

l .

pásztázás
A bőség zavara. (A „szinkronhangok” 
persze néha ugyanazok.)

Adott tehát négy szerző, akiktől a 
Scolar jóvoltából egész könyveket ol
vashat, aki norvégul nem, magya
ru l viszont olvas. A fenti három  név 
m ellett H anne 0rstav iko t kell emlí
tenünk. O m ár szerepel a Johannes 
szívderítő temetésé-ben, vele kezdődik. 
További tizenkét írótól van kispróza 
az antológiában. Egy-egy darab. E ti
zenhárom szövegről lesz közelebbről 
szó.

Más is van a kötetben. Bevezető, 
melyből kiderül, hogy a fordítók nagy 
része ELTÉ-s diák, meg hogy van 
egy Norla nevű alapítvány, melynek 
a norvég fordítás a szívügye. Utószó, 
ahol eligazítást kapunk kortárs nor-

Vajda Hajdú István grafikája

vég irodalmi folyamatok felől. Rövid 
ism ertető az írókról, am it nem tu 
dunk, ki állított össze. (így van ez a 
dán könyvnél is, nem á rt a követke
zetesség.) Szóval rokonszenves dol
gok, apró hiányokkal. (Nem igazán 
tudjuk, ki a szerkesztő például. M ert 
a két válogató mellett egy felelős szer
kesztőt is említ az antológia, nem túl 
meggyőző helyen.)

A gondosság hiánya a szövegeken is 
látszik néhol. Helyesírási zűrök, bil
legő fordítás. A stílusukról így nem 
is nagyon lehet beszélni. De érdekes 
mód ez nem zavaró. Sőt, m intha élén
kebbé válna e billegésektől az olva

sás (az „uszkár” hogyhogy „korcs” pl.), 
így aktívabb a részvétel. A szöveg ide- 
gensége is elő tud  így jönni, nem azt 
hisszük, hogy m agyar novellát olva
sunk. Kipróbáltam különben, érde
kes, mi lesz, ha  nemcsak a köz-, de a 
tulajdonnevet is átfordítjuk. A női fő
szereplő mondjuk Enikő, a helyszín 
legyen Budapest. H át, elég hátborzon
gató, a sárm ja így egynémely szöveg
nek jól elillan.

Vagyis ham isan olvasunk kicsit, az 
egzotikum belejátszik. A kép is fer
de, am it így en bloc kapunk, egy an 
tológia mit is nyújthatna mást. Nem 
hámozható ki belőle, milyen a kor
tá rs  norvég novella, a dánhoz képest 
mondjuk. Hiába, hogy a dánból is ka
punk kötetnyi kóstolót. Ami tudha
tó: ilyen egy Szöllősi-Vaskó-válogatás 
egy Bogdán Ágnes-ízléshez képest. 
Ennél sokkal több nem.

Az azért feltűnő, hogy a n a rrá to r 
m it megenged m agának. Teljesen be
lemászik a szereplőkbe. Nem egyszer. 
H anne 0 rs tav ik  regényében példá
ul szinte végig fejekben kalandozunk, 
egy anyáéban és kilencéves fiáéban. 
(A két főszereplő kiléte m ár a hátsó 
borítón kiderül szerencsére, különben 
a könyv ma is ott árválkodna a köny
vesboltban. A címe ugyanis, a Vágy, 
nem tú l bizalomgerjesztő, k it érdekel 
a szexuális gerjedelem. Könyvben.)

A n arrá to r tehát úgy tesz, m intha 
m indent tudna. Tárgyakat látunk, 
onnan a fejekbe, sokszor a m últba 
vagy reményekbe kalandozunk. Ez 
a technika akkor lesz érdekes, hogy
ha párhuzam osan két szereplő gondo
lataiban járkálunk , és lassan feltű
nik, hogy alig beszélnek egymással. 
A párhuzam osság érzetét az növeli, 
hogy míg vagy két bekezdés az anyát 
követte, a harm adik  minden átm enet 
nélkül a fiúval ta r t, majd fordítva, és 
végig ez a technika. Mikor jól ráger
jednénk arra , ami az egyik szálon fut, 
rögtön a m ásik kerül elő.

Ugyanezt teszi Jan  Kjaerstad novel
lája, a Kedd, pünkösd után, csak sok
kal inkább brillírozik. (De hát novella; 
tenné ezt regényben.) Hosszú, egy-két 
oldalas bekezdésekkel dolgozik, mind
egyik egy-egy szereplőt követ. Egy idő 
u tán  az alakok ismétlődnek, és kide
rül, mindegyiknek köze van a másik
hoz. Csak nem egyformán. A bekezdés
váltások teljes térváltások is, az első 
mondat azonban még kapcsolódni lá t
szik az előző bekezdéshez, később de
rü l ki, hogy ez a kopogtatás m ár nem 
az a kopogtatás, amivel az előző be
kezdés végződött. A narráto r m intha 
megsokszorozódna, nemcsak a gondo
latok között turkál, hanem  mindig az 
adott személy szemével lá ttatja  a kül
világot és a másik szereplőt, aki a ma
ga során ugyanazt a helyzetet egyszer
» > »  folytatás a 18. oldalon
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> » »  folytatás a 17. oldalról 
m egint csak le fogja írni. Izgalmas lá t
ni, micsoda eltérés van aközött, am it 
egy szereplő gondol, és aközött, amit 
a vele szemben állónak mond. Az em
bereknek van egy képük egymás
ról, és aszerint próbálnak cselekedni. 
Megdöbbentő', a novella szerint hány
szor történik meg, hogy két szerep
lő valójában egyformán érez, csak azt 
hiszik, a m ásiknak m ásra van szük
sége, illetve az előírások m ást diktál
nak, és csúnyán félresikerül a gesz
tus. Ezt nemcsak két idegen, egy fiatal 
pap és egy szerelemgyerekét hozzá vi
vő nő között lá ttatja  így a szerző, ha
nem huszonöt éve együtt élő házastár
sak között is. Az ellenkezőjére is lá tta t 
példát: az egyik ember azt hiszi, a má
sikra bárm ikor számíthat, hiszen az 
mindig mosollyal fogadta, ugyanak
kor azt is látjuk, a másik ki nem áll
hatja őt, csak épp udvarias. Azt hiszi, 
annak  kell lennie. A novella különö
sen gazdag, nagyon eltérő sorsokat és 
mégis azonos kaliberű, magányos em
bereket m utat be alig négy szereplő 
fókuszba állításával. Az is izgalmas, 
ahogy mindig két ember interakcióját 
látjuk, akikben e kapcsolódás folytán 
elmozdul valami, döntést hoznak az 
aktuális kérdésben. Csak nem az alap
ján  teszik, aminek valójában el kellett 
volna közöttük hangzania, hanem az 
alapján, ami elhangzott. Gyakran te 
hát rossz az irány. Az elmozdulások 
ugyanakkor semlegesítik egymást: 
mindenki továbblép eggyel, de m intha 
helyet cserélnének, mindig minden ál
lásban ott lesz valaki. Aki italhoz vagy 
anyaghoz nyúl, vagy helytelen eszkö
zökhöz, a másik ember keze helyett.

A m ásik ember keze, érintése: ez 
a lényeg Sidsel Mprch A  heg című 
írásában  is, melyben egy anya fel
nőtt lányával találkozik egy kávézó
ban. (Egyedül nevelte fel a lányt: ez 
az antológiában több m int term észe
tes, nincs benne tú l sok családi idill.) 
M indketten világjáró nők, úgy tű 
nik, boldogok; csak épp minden rez
zenésük mögött ott sejteni a gyerek- 
nevelés fájdalm as időszakát, a sok 
lemondást, a meg-nem-értést, az el- 
nem-ismerést. A heg is úgy került a 
gyönyörű lány homlokára, hogy míg 
hajszolt anyja nem figyelt oda, kisko
rában  m agára húzta a szobafestőlét
rát. Ki a hibás? A vergődő anya sze
mével látunk, a lányról mit se tudni, 
csak hogyha cseveg. Érdekes ez az 
anyai látás, a m ásik nő testé t is leírja 
nekünk, s megfigyeli, hogy ta lán  egy 
másik, vastagabb pénztárca áll e pa
zar női külső mögött.

A kisregényben, a Vágyban is pon
tosan követhettük, m ire gondol két fő
hősünk, miről ábrándozik, de a szem
benálló félről a n a rrá to r ott is mindig 
hallgatott. Egész félelmetes például,
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hogy a kisfiú ott ül éjszaka egy idegen 
autóban, a vezetőülésen idegen nő, fe
jén paróka, egy kicsit férfias. Csak 
állnak a hideg éjszakában. Még any- 
nyit sejtünk, hogy a furcsa nő nagyon 
berágott a fiúcska anyjára. Aprócska 
lépésekben ju to ttunk  ide, a regény 
m ikrotörténéseket tapogat le mikro- 
realizm ussal, minden hihető, m axi
m álisan, végül mégis nagyon abszurd 
helyzethez ju tunk. Ha az olvasónak 
sikerül megszoknia a pici lépések lo
gikáját, m ert eleinte bizony odavág
ná a könyvet, minden m ondatban az 
ott leselkedő sötét fenyegetésre fog fi
gyelni. Végül nem az okoz tragédiát, 
am i az ember gyomrát olvasás közben 
összeszorítja, ez folyton más és más 
különben. Az utolsó oldalakon kerül 
elő egy olyan esetleges mozzanat, ami 
m iatt m indennek vége. A figyelem h i
ánya, am i ezerből kilencszázszor nem 
halálos, ezúttal az.

A figyelem hiánya, a m agáraha- 
gyottság az Egerek ben is fenyege
tő  végkifejlethez vezet. Nyolcvanéves 
öregember él Ingvar Ambjörnsen no
vellájában egyedül, banális kis éle
te rendben folyik, lemegy a boltba, 
ebédet főz, semmi különös. Egyszer 
csak rágcsálókra lesz figyelmes. 
Megpróbálja felvenni velük a harcot, 
egy darabig becsülettel bírja, pedig 
nem semmi mondjuk az egérfogóért 
lehajolnia. Mikor azonban méregre 
kell fanyalodnia, és végig kell néznie, 
kis ellenfelei hogyan ténferegnek hal
dokolva a lakásban, bedobja a törölkö
zőt. Az öregember, nem tudni, hová, 
elcsatangol, nem megy többé haza.

A szövegből az együttérzés hang
já t véljük kihallani, pedig igyekszik 
leplezni ezt, nem érzeleg, nem didak
tikus. A kötet legtöbb írása  ilyen; ha 
a szereplő fejével lá tunk  is, sokszor 
csak a felszín, a napi ru tin  körül fo
rognak a gondolatok. A látásm ód nem 
mélyül halálosan szubjektívvé, a pe
pecselés az, am i hozzátesz ehhez va
lam i fontosat. A kötet első írása, egy 
regényrészlet konkrétan ezt feszege
ti: szereplője egyetemi tanár, irodal
m at tan ít, és arról elmélkedik, hogy 
nem az a valódi irodalom (talán az 
„igaz” szó jobb fordítás lenne), amely
ben különösségek hivalkodnak, h a r
sány erőszak ijesztget. Hanem ahol a 
valódi élet repedéseibe kukkan tunk  
bele, s ott időzve sikerül m eglátnunk, 
ami fontos (Hanne 0rstav ik : 43. hét). 
Közösséget kell vállalnia azzal, am it 
leír, így a tan árn ő  a könyvről.

Az antológia írásaiban m inden
hol érezzük ezt, akkor is, ha  gunyo- 
ros, abszurdba hajló egy szöveg. A 
m ásik két öregemberes írás például 
ilyen. Egyikben kórterem  a helyszín, 
néhány rákos beteggel, akik csokit 
majszolnak, olvassák a Hogyan hor
gásszunk léggyel című könyvet, meg

piszkálják egymást. Odáig fajul a do
log, hogy egy kis morfiummal egyikü
ket szépen elteszik láb alól (Sigmund 
Jensen: Purgatórium). A m ásik ilyen 
írás Johannes szívderítő temetése, s tíl
szerűen a kötet végén. A csúnya arcú 
öregembert soha nem érte semmi jó 
(ezt olyan példátlan esetekből tudjuk, 
hogy teszem azt leül m elléje kötöget- 
ni egy nő, s ő szörnyen meglepődik). 
Ennek megfelelően ő is gonosz, ked
venc szórakozása az, hogy várja, m i
kor lesz m ár egy jó kis baleset.

A gunyoros hangú írások kö
zül imádnivaló Frode G ryttentől a 
Kutyasétáltatás. Elhangzik az elején, 
hogy „Lesz elég időm, hogy megöljem 
Bobot”, s e hátborzongató kezdet u tán  
csak lassan kezd derengeni, hogy mi 
az ábra: a gazdi meg ak ar szabadulni 
felesége imádott kutyulijától. A vízbe- 
fojtási manőver term észetesen a visz- 
szájára sül el.

Líraibb szövegek is vannak  a kö
tetben. B jarte Breiteig novellájában, 
a Köd. Rekviemben  egy fiatalem ber 
autózik esőben, éjszaka, s a rádióban 
megy a Rekviem. Kényszeresen m in
dig visszatér a te tt, a gázolás helyszí
nére. A lány, az áldozat m indig újra 
elébe jön, de újabban beül hozzá az 
autóba, melegszik, s egyre vigasztal
ja: ne bán tsa  m ár a bűntudat, meg
tö rtén t, tú l kell lépni rajta. Ez a szö
veg is aprólékos, a fókusz ráadásu l 
ritm ikusan  vissza-visszatér az asz
fa ltú t egy helyére, s iszonyú ponto
san leírja, véresen, vértelenül, s á r
ban, esőben.

Egy m ásik neo-téma: az apa, akitől 
elválik felesége, s elviszi gyermekét. 
Hávard Syvertsen novellájában m in
denféle van, a férfi vérző homlokú k is
lányra lel egy udvaron, a feleségét vé
li látni az utcán, helyette idegen nőre 
ordít, punciba nyúl egy taxiban, sze
retkezni vágyó kam aszokra k iált rá. 
Látjuk, hogy ez sem csöpögős, a szö
veg kissé k a ttan tn ak  festi le a férfit, 
ak it ezzel együtt megszeretünk.

A legidegesítőbb írás a legnépsze
rűbb szerzőtől való. Jostein Gaarder, 
a Sofie világa írója ezúttal is filozofál, 
közhelyesen. Am ikor a szerző látoga
tóba jö tt -  m ár a cím elmond mindent. 
Szereplők éldegélnek nyugodtan egy 
városban, egyszer csak elkezdik pe
dzegetni, hogy terem tett lények, akik 
fölött áll va lak i...

Ezen a ponton mi kivonulunk.

Johannes szívderítő temetése. 
K ortárs norvég novellák. Válogatta 
Szöllőssi Adrienne és Vaskó Ildikó. 
Scolar Kiadó, Budapest, 2003.

H anne O rstavik. Vágy. (Fordította: 
Szöllősi Adrienne.) Scolar Kiadó, 
Budapest, 2001.
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R odostó vagy T ekirdag
[...] A törökök Tekirdag-nak (helyes kiejtéssel: 

Tekirdá-nak) hívják Rodostót. A város, noha az 
1350-es évektől az Oszmán Birodalom törzsterüle
teihez tartozott, a huszadik század elejéig megőrizte 
levantei soknemzetiségű világát. A törökök mellett 
Rodostóban görögök, örmények és szefárd zsidók él
tek. A levantei népesség vitte tovább a város ősi gö
rög-latin nevét, amelyet a törökök Rodoszuk (he
lyes kiejtéssel Rodoszcsuk) alakban vettek át, s az 
első világháború végéig használtak is.

A Rodostó név a klasszikus görög Raidesztosz 
helynévből szárm azik. A róm aiak Rhaedestus 
alakban ír ták  át. A bizánci időszakban alakult ki 
a Rodosztosz/Rodoszto elnevezés, amely jócskán 
túlélte a birodalm at. Az Oszmán Birodalomban 
élő frenkek (azaz nyugati keresztények) a vá
ros nevét Rodoszto alakban ejtették, s a bujdo
sók innét m agyaríto tták  a Rodostó nevet. A rra, 
hogy a m agyarok kezdetektől a Rodostó és nem 
a Rodoszto hangalakot használták, leginkább 
Bercsényi Miklós híres anagram m ája a bizonyí
ték, aki a város nevéből az „ostorod” szót rak ta  
össze, amely Mikes Kelemen szerint „igen hozzá- 
illik a bujdosókhoz”. Az anagram m át választotta 
Szabó Gyula erdélyi író Mikes Kelemenről 1988- 
ban ír t  művének címéül, amelyben Mikes egyko
ri levelei alapján ad számvetést a bujdosás éveiről: 
Ostorod volt-e Rodostó?

Az oszmánok 1354-ben foglalták el a várost, 
amelyet Rodosguk-nak és Tekfurdagi-nak egy
arán t neveztek. Az utóbbi név azzal áll összefüg
gésben, hogy a város felett három  hegy emelkedik, 
ezek egyike a Tekfur-hegy, törökül Tekfurdagi. 
A tekfur örmény gyökerű bizánci görög jövevény
szó az oszm ánli nyelvben, amely keresztény vár- 
parancsnokot vagy tartom ányurat jelent. A tekfur 
szót gyakran tekur-nak  is ejtették, s így alakult ki 
a Tekurdagi névalak, amely a latin írás kötelező 
bevezetését (1928) követően Tekirdag lett. A rodos- 
tóiak azóta nem használják  a Rodosguk nevet.

A város görög lakóit 1924-ben trák ia i törökökkel 
cserélték ki, az örmények pedig Franciaországba 
és K anadába vándoroltak ki. A nagy változások 
-  különösen a lakosság kicserélődése -  következ
tében a m ai rodostóiak közül kevesen tudják, hogy 
a Tekirdag a Tekfurdagi név „tovább-törökösítésé- 
bóT szárm azik, mivel a „tekir” (jelentése: tarka, 
cirmos) jóval érthetőbb a huszonegyedik század tö
rökjeinek, m int a bizánci időkre vagy az oszmánli 
m últra emlékeztető tekfur és tekur. [...]

HÓVÁRI JÁNOS. Török város, m agyar  
szim bólum . -  M agyar Napló, XX. évfolyam  03. 
szám .
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ZENE -  A CSENDEN TÚL
Mit ha llun k  a csenden  túl?

Már napok óta egy Mark 
Twain-novella emléke motosz
kál a fejemben.

Valaki azzal küszködik, hogy 
egy dallam ott nyüzsög a bel
ső hallásában. Kedvelte a me
lódiát, de az állandó ráemlé- 
kezés már zavarja, szabadulni 
szeretne tó'le, valakinek „átad
ni”. Sorra kérdezi ismerőseit, 
barátait: „Ismeritek ezt a dal
lamot?” Hosszas kísérletezge
tés után végre talál valakit, aki 
vele együtt eldúdolja. Boldogan 
int búcsút barátjának: végre 
„átadta” a zenét, és így megsza
badult a kínzó belső dallamlár
mától. Mert lárma volt már az a 
rengeteg újraismétlés, a memó
ria furcsa játéka, ami úgy mű
ködött, mint egy lemezjátszó, 
amely unos-untalan újra já t
szotta belső csendünk megzava
rására azt a bizonyos melódiát. 
A szépből is megárt a sok!

Hányszor vagyok én is így. 
Szinte belémfészkel egy zenei 
részlet -  nem csak egy nagyon 
kedvelt kis melódia —, nem tu
dok megszabadulni ettől vagy 
attól a zenei emléktől: állandó
an újrajátssza képzeletem”.

Mivel gyógyítható ez a néha 
nagyon is kellemetlen, bosszan
tó belső zavar? Talán csak va
lami más emlék felidézésével, a 
tudatunk más irányba való „el- 
fordításával”, vagy egyszerűen 
azzal, hogy beletörődünk a ben
sőnkben lejátszódó zengésbe, 
semlegessé válunk vele szem
ben. Ilyenkor váratlanul eltű
nik az emlékkép.

Nemcsak zenét hallunk ma
gunkban, de sértő szavakat, 
hangsúlyokat, kellemetlen zajo
kat, amelyek szintén sokáig sok
szor visszhangzanak agyunk
ban. Olyan nagy lehet ez a belső 
lárma, hogy elaludni sem hagy 
olykor bennünket. Alig tudjuk 
kikapcsolni a napi utunk során 
szerzett hangzó benyomások 
ránktelepedő ZAJÁT.

A legtöbb ember fél is ettől a 
zajtól. És zajjal gyógyítja a zajt. 
Odahaza is egyik készüléket a 
másik után helyezi működésbe 
-  rádió, TV, zenei lejátszókészü
lékek egész sora kelt életre más
féle hanghatásokat, amelyek vé
gül is elnyomják a belső lármát.

De hogyan éli meg ezt a je
lenséget a zeneszerző. Neki lét- 
fontosságú a belső hallásában 
felmerülő hangzások életre kel
tése. Ez a foglalkozása. Saját, 
már meglévő műveit is gyakran 
hallja vissza. Néha számára is 
kellemetlenül rögzül egy-egy 
részlet saját zenéjéből, és az órá

kig, napokig „elkísérheti”, míg 
végül megszabadul tőle. A zene 
nagy alkotásai is ott vibrálnak 
fejében, hiszen sokszor meghall
gatta, elemezte, memorizálta a 
remekműveket. Ezeken nőtt fel, 
ezek kísérik végig egész életén 
át, beivódnak tudatába. Elég, 
ha felüti valamelyik szeretett 
mű partitúráját, és képzeletben 
megszólalnak a jól ismert hang
zások. Sokszor ez a képzeletbeli 
zenehallgatás kellemesebb, sőt 
sok vonatkozásban mesteribb 
interpretációja a zenének, mint 
a legnagyszerűbb hangverseny
produkció. Valódi csenden tú
li muzsikálás, amelyhez kétfé
le csendre is szükség van: egyik 
a környezet csendje, a másik a 
BELSŐ CSEND.

Nagy kérdés, hogy mennyit 
hall a zeneszerző készülő mű
véből. És azt, amit hall, azt ho
gyan éli meg, hogyan vetíti ki a 
kottapapírra?

A mai konstruktivista ze
nei irányzatok alkotói semmi 
esetre sem hallják előre mű
vüket, hiszen kiszámítják azt. 
Legfennebb utólag olvasva a 
kész partitúrát, lehet valami
lyen hangzási elképzelésük ze
néjükről. Amikor valahol a 
20. század közepén a zene ki
lépett önmagából, eltűnt bel
ső hallásunkból a megszülető 
mű ELŐképe. De a régebbi ze
nék alkotói sem élték meg ké
szülő zenéjüket úgy, mintha le
mezről hallgatva, folyamatos 
diktandót írtak volna. A zene 
csenden túli képe nem reális 
ÉLOkép, nem életes hangzás 
és nem is folyamat, sokkal in
kább ÖSSZkép, időn kívüli je
lenség: a teljes mű egyetlen má
sodpercnyi idő alatt merül fel a 
képzeletben. Ezt a fantaszti
kus hangzásCSOMAGOT kell 
kibontania a zeneszerzőnek. A 
modern zene sok művében ez 
nincs meg. így aztán nem is 
emlékszünk rá a csenden túli 
belső hallásunkkal. Még sen
kit sem hallottam panaszkod
ni, hogy egy új, modern mű ott 
zeng-bong a memóriájában, 
szinte valóságos hangzássá nö
vekedve. Ez jelzi, hogy a mo
dern zenének -  legalábbis egy 
jó nagy részének — nincs csen
den túli hangzó képe: addig 
él, amíg szól -  szoktuk monda
ni. Milyen jóleső érzéssel nyug
tázzuk azokat a modern műve
ket, amelyek a szellemi valóság 
csendjéből érkezve oda-vissza 
is visznek bennünket.

TERÉNYI EDE
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Irodalmi konferenciát és költészetna

pi felolvasóesteket szervezett az Erdélyi 
Magyar írók Ligája (E-MIL) április 12-13- 
án Kolozsváron, Kánon(ok). Pantheon(ok). 
címmel. Április 12-én délelőtt az erdélyi 
magyar irodalmi lapok vezető szerkesz
tői beszélgettek a magyarországi szerzők 
erdélyi irodalmi folyóiratokban való jelen
létéről. A rendezvényen részt vett Orbán 
János Dénes (Irodalmi Jelen), Szilágyi 
István, Karácsonyi Zsolt [Helikon), Kántor 
Lajos, Balázs Imre József (Korunk), 
Fekete Vince és Lövétei Lázár László 
CSzékelyföld), a beszélgetést Egyed Emese 
vezette. Az eszmecsere „ikerrendezvé
nyeként” délután az ELTE két professzo
ra, Margócsy István és Tarján Tamás 
irodalomtörténész beszélgetett az erdé
lyi szerzők magyarországi recepciójá
ról. Ugyanaznap este Karafiáth Orsolya, 
Havasi Attila és Szálinger Balázs felolva
sóestjén vehettek részt az érdeklődők a 
Bulgakov kávéházban.

A költészetnapi rendezvénysorozat más
nap az E-MIL közgyűlésével folytatódott, 
és erdélyi magyar költők felolvasóestjével 
zárult. A Bulgakov kávéházban verseiből

olvasott fel Balázs F. Attila, Bréda Ferenc, 
Egyed Emese, Farkas Wellmann Endre, 
Gáli Attila, Karácsonyi Zsolt, Király 
Zoltán, László Noémi, Lászlóffy Csaba, 
Márkus András, Márkus-Barbarossa 
János, Muszka Sándor, Orbán János 
Dénes és Papp Attila Zsolt.

Az ünnep tiszteletére szervezett ese
mények sorába illeszkedett a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház és a Koinónia 
Könyvkiadó közös rendezvénye, amely
re a színház emeleti előcsarnokában ke
rült sor, április 11-én. Ugyanott megnyi
tották Kaiser Ottó budapesti fotóművész 
Határtalan irodalom című fotókiállítását, 
bemutatkozott a Hungáriáim című folyó
irat, és felolvasott Kovács András Ferenc 
József Attila-díjas költő.

A z ARTISJUS Irodalmi Alapítvány 
Irodalmi Díjával tüntették ki Vida Gábor 
írót, a marosvásárhelyi Látó szerkesz
tőjét a Költészet Napján. Az Irodalmi 
Nagydíjat Oravecz Imre kapta, Irodalmi 
Díjjal jutalmazták továbbá Bertók 
Lászlót, Majoros Sándort, Marno Jánost 
és Mesterházi Mónikát.

A Román Színházi Szövetség 
(UNITER) a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház Ványa bácsi című produkció

ját nyilvánította a tavalyi év legjobb elő
adásának. A Csehov-darab rendezője 
Andrei Serban, aki a legjobb rendező
nek járó UNITER-díjat vehette át. Még 
egy díjat besöpört a kolozsvári előadás: 
Hatházi András, a kolozsvári társulat szí
nésze a Ványa bácsi címszerepével el
nyerte a 2007 legjobb férfialakításáért 
járó kitüntetést. A kolozsvári előadást öt 
kategóriában jelölték díjra a kritikusok.

Szinte egyidőben a román színhá
zi szakmának a bukaresti Nemzeti 
Színházban megtartott „Oscar-gálájával”, 
a Kolozsvári Állami Magyar Színházat 
teljes jogú tagként beválasztották az 
Európai Színházi Unióba (UTE).

A 90 éves Hubay Miklós, a ma
gyar drámaírás klasszikusa, a Magyar 
írószövetség és a PEN Club volt elnöke, 
a firenzei egyetem egykori tanára volt a 
Korunk Akadémia vendége április 15-én 
a Kolozsvár Társaság székhelyén. A ta
lálkozó házigazdája Kántor Lajos volt. 
Hubay Miklós drámaírói munkássá
gáról Kötő József színháztörténész be
szélt, közreműködött Boér Ferenc szín
művész.

I S ®

Magány
VÍZSZINTES
1. Michelangelo gondolatának el

ső' része. 12. Éneklő szócska. 13. 
Déligyümölcs. 14. Kelmét fest. 16. 
Mázli lényege! 18. Terézia beceneve. 
20. Eredményt gyengít. 21. Pecunia 
non ..., a pénznek nincs szaga. 23. 20 
felesnyi. 25. Tapogatózik. 27. Lao-ce 
„izmusa”. 28. Valamint. 29. Innen más
hova. 30. Áttetsző. 32. Orvosi csont. 33. 
Részben lelát! 34. Modell. 36. Talmi, 
hamis. 37. Ájulásszerű állapotba kerül. 
38. Michelangelo gondolatának máso
dik része. 40. Zenei függelék. 41. Fába 
betűt, jelet vés. 43. Düh. 44. Takarodj 
innen! 45. Kiel centruma! 47. Afrikai 
országból származó. 49. Hátratölt! 50. 
Az asztatin vegyjele. 51. Petőfi tábor
noka. 53. Tojásokon ül a tyúkanyó. 54. 
Szervezet létrehozása. 57. Kiváló ma
gyar sakkozó (Péter). 58. Teve, romá
nul. 60. Felvigyázó. 62. Ételt fűszerez. 
63. Rostáló. 65. Válogatott magyar lab
darúgó (Zoltán). 67. Igekötő.

FÜGGŐLEGES
1. Ledől, népies szóval. 2. Beteg

papír. 3. Gépkocsi, röviden. 4. Mely

személyt? 5. Mókus, régies szóval. 6. 
Élénk színével elüt a környezetétől. 7. 
Svéd és belga gépkocsijel. 8. Indonéz 
sziget. 9. Megmérgezés, népies szóval. 
10. Buenos ..., Argentína fővárosa. 11. 
Pontosan céloz. 15. Cin. 17. Nekirontó. 
19. Vagyis, tehát. 22. Kordé. 24. Paci. 
26. ... Blair, volt brit miniszterelnök. 
29. Tengődik. 31. Raktár, angolul. 32. 
Ahhoz hasonló. 33. Tovaporoszkálás. 
35. Egykori űrmérték. 36. Unitárius 
püspök volt (István), 1709-1786). 37. 
Porcióz. 38. Az elektromos feszült
ség mértékegysége. 39. „Vörös” férfi
név. 40. Bács-Kiskun megyei város. 
43. Gondolkozik, töpreng -  bizalmas 
szóval. 45. Sörért, borért fizetjük. 46. 
Magot földbe juttató. 48. A barak
kot követő művészeti stílus. 50. Vélő, 
gondoló -  népies szóval. 51. A biz- 
mut vegyjele. 54. Üledékes kőzet. 54. 
Michelangelo gondolatának harma
dik, befejező része. 55. ... Beach, flo
ridai város. 56. A látás szerve. 59. 
Névelő. 61. Egyes állatok nyakán kör
be futó sáv vagy csík. 64. Egyhangú 
moha! 66. Azonosak!

BOTH LÁSZLÓ

A H elikon 8. szá
mában közölt Feladat 
című rejtvény megfej
tése: Az eszközei vége
sek, de a becsvágy ha
talmas.
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Kolozsvár Város Tanácsa 
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Communitas Alapítvány
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